
Nyhetsbrev #1 2020  
Grötviks Dykklubb 

Hej Dykare! 
 
Årets första nyhetsbrev och i vanliga fall hade vi inlett med glädjen över att 
äntligen drar dyksäsongen igång på riktigt.  
 
Det är omskakande tider, där hela världen berörs och så även vi dykare. Vår 
första tanke är såklart att vi har tillgång till bästa karantänen. Vi spenderar all tid under ytan, 
men tyvärr går ju inte det rent tekniskt, men det går fortfarande att dyka.  
 
Vi som klubb försöker köra på och håller oss till de riktlinjer som vi fått av 
folkhälsomyndigheten. I april hade vi ett styrelsemöte och utifrån det har vi lite aktiviteter 
inplanerade.  
 
På gång? 

● Vi kör en kombinerad kick-off och avrostningsdyk i Örkelljunga stenbrott 3 maj 
klockan 10.00 på plats i Örkelljunga. 

● Det fanns en plan på ett event med Anders Toll, dessvärre har vi fått skjuta det på 
framtiden, men vi hoppas kunna genomföra det till sommaren istället.  

● Även i år är vi i kontakt med Laholms Laxfiske om rensning om Lagan. 
● Vi för även dialog med Halmstad går för vatten.  
● Årsmöte är planerat till den 28/6, mer info om årsmöte hittar ni under Årsmöte 2020 

på hemsidan i slutet av maj. 
● Styrelsen har tagit beslut om att göra en service och luftanalys på vår kompressor.  

 
Givetvis sker det snabba förändringar och vi håller er uppdaterade via Facebook om 
framtida event.  
 
Vi hade en utrustningskväll i Januari, ett mycket nyttigt och trevligt event där Otto Byhlin gav 
tips och råd på hur vi bäst tar hand om vår utrustning. 
 
Givetvis hoppas vi att alla vill fortsätta att vara medlemmar. Dessutom, genom att betala in 
medlemsavgift ser du till att vara försäkrad och får tidningen sportdykaren. Betala in avgiften 
snarast på BG: 5211-9401 för att behålla fördelarna vi har genom SSDF med försäkring och 
tidningen Sportdykaren. 
 
Ange personnummer och namn som meddelande.  
Vi fixar även kvitto på medlemsavgiften för friskvårdsbidrag hos er arbetsgivare. 
 
Avgift för 2020 är: 
Vuxen över 18år: 1050.- 
Studerande över 18 år: 950.- 
Junior under 18 år: 760.- 
Stödmedlem: 250.- 
 
Alla nya medlemmar betalar utöver medlemsavgift 500.- för kompressorn. 
 

 


