
Nyhetsbrev #3 2018  
Grötviks Dykklubb 

 
Hej allihopa! 
 
2018 är snart till sin ända, men vi blickar framåt mot 2019, men först en 
tillbakablick på året som varit. 

● Vi besökte tryckkammaren, där vi fick följa med ner på motsvarande 
50 meters djup och fick en föreläsning om dykmedicin.  

● Lagandyket blev väldigt lyckat och vi lovordades av alla fiskare, vi hoppas att det blir 
ett återkommande dyk där vi kan tjäna lite pengar till klubben.  

● Vi har också kört Nissandyket tillsammans med Stena Recycling och Nissans Vänner 
som genererade väldigt god publicitet för klubben. Dessutom så fick Nissan en 
välbehövlig rensning, 0,75 ton skrot samlades det in.  

● På Divers Night åkte vi ut med Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till Blå Mal vid 
Kullen för ett nattdyk. Halmstadgänget bjöd givetvis på sedvanlig grillning efter dyket, 
något Delfinerna helt missat. Vi har även inlett ett samarbete med Delfinen, vilket 
innebär att vi får åka med på deras utfärder med båt i mån av plats.  

● Senast var vi några som åkte till Lysekil för bläckfiskjakt. Det siktades bläckfiskar och 
vädret bjöd på både snö och minusgrader, men en härlig temp under ytan mellan 
8-12°C.  

 
Detta är bara en del av det vi hunnit med under 2018. Grötvik har dessutom levererat de 
bästa förhållandena på flera år.  
 
Klubbens ekonomi är god och vi har införskaffat en ramp till kompressorn och avser att 
betala på kompressorn vid årsskiftet.  
 
Men nu blickar vi framåt och redan 31/12 bjuder vi in till ett förmiddagsdyk för att fira in 2019, 
mer info kommer i december.  
 
Kontakt har tagits med Grötviks Segelsällskap, som är positiva till samarbete och vi 
undersöker möjligheter till lokal (kompressorn och fyllrampen är stora).  
 
Vi hoppas såklart att se alla våra medlemmar som fortsatta medlemmar 2019. För att 
underlätta för registreringen med SSDF ber vi er betala in avgiften snarast på BG: 
5211-9401, ange personnummer och namn som meddelande. För er som önskar så ordnar 
vi även med kvitto för friskvårdsbidrag.  
 
Avgift för 2019 är: 
Vuxen över 18år: 1050kr 
Studerande över 18 år: 950kr 
Junior under 18 år: 760kr 
Stödmedlem: 250kr 
 
Alla nya medlemmar betalar utöver medlemsavgift 500 .- för kompressorn 
 
Vi i styrelsen önskar en god jul och ett gott nytt år fyllt med dykklappar och dyk. 

 


