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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Dykledare ? 
2 meddelanden

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 24 augusti 2021 10:34
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Tatiana Gorokhova <gorokhova.t@gmail.com>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>

Hej Tatiana, 
Ja jag kommer ihåg dig och det var väl du och jag som vid tillfälle åkte buss tillsammans från Dykarskolan när jag
skulle till Göteborg och du till Stora Höga.  
Vi har ingen tungdykning schemalagd i höst, men Dyktankhuset är bemannat i samband med Kulturarvsdagen 11-
12/9 då du kan träffa flera av styrelsemedlemmarna. Jag bor själv i Askersund, men planerar att vara i Sto på
lördagen 11/9. Om du inte har möjlighet att komma till Dyktankhuset på Djurgården då så fixar vi en annan mötestid.
Titta på www.sdhf.se så länge. 
Jättekul att du hörde av dig och hälsa Jan-Erik Johansson om han är kvar i bolaget. 
Bästa hälsningar 
Hans Örnhagen

23 augusti 2021 15:18:05 +02:00, skrev Tatiana Gorokhova <gorokhova.t@gmail.com>: 

Hej Hans!  

Jag heter Tanya, du kanske minns mig från dykskolan 🙂  
Jag fick ett mail från Dan enligt nedan och tycker att det låter jättespännande! Jag skulle gärna vara
med om jag får 😊  
Jag bor i Stockholm och jobbar på Sventab.  
Vad är det för evenemang ni planerar? Och när?  

Bred vänliga hälsningar,  
Tatiana Gorokhova  

On 23 Aug 2021, at 13:31, Dan Hedberg
<dan.hedberg@educ.goteborg.se> wrote: 

   

Hej ! 

Hoppas det är bra med er alla ! 

Jag skickar er alla detta mail för att höra om någon av er är intresserade att
ställa upp som dykledare och dykarskötare för SDHF/Sveriges
Dykerihistoriska Förening i Stockholm ? De genomför uppvisningsdykningar
några gånger per år vid museet (ligger nedanför Wasa-museet), ni alla kan
dyka med den gamla tunga utrustningen samt är utbildade dykledare för B-
50 certifikat, känner du att detta vore roligt samt bor i Stockholmstrakten,
kontakta då Hans Örnhagen via mail; hans@ornhagen.se 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Dan Hedberg 

Utbildningsledare 
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Yrgo, högre yrkesutbildning 

Postadress: Box 8855, 402 72 Göteborg 

Besöksadress: Lärdomsgatan 3 
Mobil: 0703-21 28 16

E-post: dan.hedberg@educ.goteborg.se 

yrgo.se 

  

En del av Göteborgs Stad Utbildning 

  

  

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 24 augusti 2021 14:06
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Tatiana Gorokhova <gorokhova.t@gmail.com>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Hej igen 
Så kul att du kan komma 11/9. Vi är nog där från kl 11 fram till 16 i alla fall. 
Du når mig med mess eller samtal på 073 2503935. 
Välkommen 
Hälsn 
Hans Ö

24 augusti 2021 11:10:04 +02:00, skrev Tatiana Gorokhova <gorokhova.t@gmail.com>: 

Hej Hans,  

Vad roligt att du minns våra bussresan!😊  
Jo, jag kan komma till Dyktankhuset den 11/9, vilken tid ska man vara där?  

Janne jobbar med oss ibland men inte hela tiden, han håller ju på med drönare nuförtiden 😊 Man jag
hälsar honom om jag ser honom någon gång!  

Med vänliga hälsningar,  
Tanya  

Best regards,  
Tatiana Gorokhova  

On 24 Aug 2021, at 10:34, hans@ornhagen.se wrote: 

[Citerad text är dold]
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