
 

Nyhetsbrev #1 2019  
Grötviks Dykklubb 

Hej allihopa! 
 
Nytt år nya möjligheter. 2018 avslutades på bästa sätt med ett nyårsdyk och 
lite bubbel på stranden vid Svärjarehålan. 
 
Nu blickar vi framåt och ser fram emot ett fantastiskt dykår 2019.  
 
Så vad har gjorts under vintern?  
 
Klubben har köpt in en gasolgrill som kommer att användas under våra utflykter och 
kvällshäng vid klubbstugan.  
 
Det har under vintern förts en dialog med Grötviks Segelsällskap. Detta har lett till att vi nu 
genom dom, fått tillgång till en lokal alldeles nere vid vattnet, i anslutning till där vi brukar 
dyka vid Grötvik. Kompressorn är flyttad och installering av rampen på g. För att fira detta 
kommer vi ha en invigning på den nya platsen den 5/5 kl 14:00 med lite grillning. Det 
kommer bjudas på korv o dryck. Lite av en kickoff. Hoppas alla dyker upp!!!! 
 
Den 11/5 har vi fått äran att vara med och delta i ett event som heter ”Halmstad går för 
vatten”. Mer info om eventet finns på facebook. Vi kommer ha en station längs Nissan och 
visa upp lite dykprylar och snacka dykning med personer som går tipspromenaden för 
Halmstad går för vatten. Alla som vill vara med och hjälpa till är varmt välkomna.  
 
Vi kommer även i år att genomföra ett städdyk i Lagan för att få bort gamla drag och sänken. 
 
Årsmöte är planerat till 16/6 klockan 16:00 på Söndrumsskolan. En separat inbjudan kommer via 
mail. 
 
Under våren har det även tagits fram 2 märken att applicera på klädesplagg, ett litet och ett 
stort, för att införskaffa sig en tröja eller vad man önskar så är det bara att gå in på Grolls 
(mitt emot Netto vid Alet), köpa valfritt plagg i deras välsorterade butik och uppge att ni är 
från Grötviks Dykklubb för att få rätt tryck. Ni betalar endast kostnaden för plagget i kassan 
på Grolls. 
Kostnaden för trycken betalas in till klubbens bankgiro INNAN ni går till Grolls. 40 kr för det 
lilla trycket, 60 kr för stora och 100 kr för båda. Ange "Tryck Stor", "Tryck Liten" eller "Tryck 
Stor o Liten" som meddelande när ni betalar in. Bankgiro: 5211-9401 
Vi kommer även att ha swish inom en snar framtid och då går det bra att betala där! 
Ex: T-shirten på bilden kostar 90 kr (190 kr inkl tryck) 
Pikétröjan på bilden kostar  260 kr (360 kr inkl tryck) 

 
Mer info och fler event postas på facebook. 
Med förhoppning om många dyk och härliga grillkvällar, Emil Ekeroth ledamot GD 


