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Forside: 
Blåt i blåt. 

Øverst 
Mand i tørdragt i isfyldt farvand. Han 

ser nu ikke særligt blåfrossen ud. Ved 

den traditionelle ’slåen katten af tønder’ 

i Ishøj Havn. /Foto Allan. 

 

Nederst: 
Dykker sammen  med en kæmpe mus-

ling, som redaktøren troede kun fandtes 

i Anders And.  Her snuppet i Filippiner-

ne /Foto Tom DP 

 

Bagside: 
Forsiden fra fortiden? 

På hovedet så du kan snydes til at tro på 

at du ser på en rigtig forside fra den 
gang. ;-) 

 

Baracuda Information. Maskinskrevet 

og opsat til repro i januar 1982. På den 

tid da klubben var ca. 10 år gammel, 

blev alt skrevet på skrivemaskine af 

stort set en person: Redaktøren/

sekretæren i klubben = Mugge. I alle de 

blade jeg har læst fra den gang (og det 

er en del), var der altid et dybt suk fra 

Mugge. Se så at få pennen op og skriv 
til bladet. Det lykkedes næsten aldrig.  

 

I modsætning til det nærværende blad. 

Skivelysten er heldigvis fortsat stor, og 

tak for det.  /red.  

Bladudvalget:  

Næste møde: onsdag 30 maj kl. 21.00 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes på dette møde. 

Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

Deadline: 23 juni Skt.Hans 

Hos medlemmerne: 2-6 juli 

Deadline:12 oktober. 

Hos medlemmerne: 22-26 oktober. 

Baracuda 

41. årgang  Nr.  1 april 2012 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

Jan M. 

Ole E. 

Tom D.  

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

 

Kasserer                   Sekretær 

Jesper M.    Aase P. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Søren S.  

Næste Baracuda-blad udkommer  

i juli 2012 

Antal trykte blade:  175 stk. 
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Lederen 

Fortid, nutid og fremtid 

Dette blad er rigt på alle tider.. 

 

Det er nu 40 år siden Baracuda blev 

stiftet. Lidt historisk nostalgi er derfor 
tilladt, se bagsiden/eller rettere forsiden 

fra fortiden. 

 

Fortiden optræder også i rigt mål i be-

retningerne fra dykkerdestinationen 

Truk Lagoon inde i bladet, og endelig 

tror jeg formanden har taget hul på 

fremtiden i begges sine indlæg. 

 

Men det gør medlemmerne også selv.  

Nye medlemmer har grebet handsken: 

Har lavet introduktion af sig selv.  
 

Det gælder både blandt eleverne, men 

også et helt almindeligt solo-indmeldt 

medlem… En knaldgod ide. 

 

På den måde kan vi gamle medlemmer, 

som jo åbenbart bliver lidt generte med 

tiden, lettere gribe chancen og tale med 

det ny medlem.  Man bliver jo sådan 

lidt sat og synker ind i en indforstået 

lukket stil. Det er måske helt naturligt i 
en 40 år gammel (og aldrende) klub, 

eller?   

Lubben blev for øvrigt skabt af mesten-

dels helt unge folk af begge køn, med 

langt hår og korte, korte bukser og sjove 

dykkerveste. (kan ses på gamle billeder) 

 

Og de ku’ feste ku’ de.  Grib dagen!  

Kom til jubilæumsfesten.  Det er den 2 

juni…  

 

Se side 3 (bagfra)…  /red. 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i øvrigt alle kalender -

oplysninger her:  
www.baracudaturudvalg.dk 

 

Kalenderen er altid  

opdateret.  

 
Tak til Allan for denne service. 

Lør-søn. 14 og 15/4 Elevdyk 

Tors.  19-4  

kl. 19 

Bestyrelses-

møde  

Tors. 19-04 Fyraftens-

dyk starter 

Lør. 21-4 

Kl. 8.00 

Gummi-

bådstur 

Lør-søn. 28-29/4 Elevdyk 

Lør. 5/5 Gummi-

bådstur 

Lør-søn 12-13/5 Elevdyk 

reservedage 

Tors-søn 16-20/5 Klubtur t. 

Lysekil 

Lør. 26/5 kl. 

8.00 

Kullentur 

Ons. 20-6 

Kl. 19.00 

Lille skt. 

Hans 
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Vragdykning i Truk Lagoon  

Inden vi tog af sted hørte rejseholdet i 
samlet flok det foredrag, som Kingfish 
afholdt en uges tid inden afrejsen. Her 
var hovedbudskabet klart: man tager til 
Truk for at vragdykke ellers anbefales 
det at finde et andet sted!  
 

Jeg kan kun sige, at vi fik vores vragly-

ster styret, og at det var en fed og kon-

centreret og meget lærerigt oplevelse. 

Husk nu også at læse den artikel, som 

Gearløs har skrevet til bladet om turen 

til vragene i Truk Lagoon, og som giver 

et godt indblik i selve turen og dens 

indhold. (Se side 9) 
 

Her vil jeg især fortælle om, hvordan vi 
afviklede vores vragdyk. 

Man har som bekendt en mening til man 

får en ny, som en vis politiker engang 

sagde. Dette gælder især for os fire, som 

tog til Truk for at se på japanervragene, 

som jo ligger på verdens top-ti listen 

over fantastiske dykkersteder. Det vil 

sige for de tre af os, fordi Lars havde i 

sin visdom gennemskuet det hele på 

forhånd! Vi ville, som når vi fotodykker 

i Rødehavet, ikke dykke så dybt - i 
hvert fald ikke over 30 meter. Vi ville 

kun lige kigge lidt ind i vragene, og vi 

ville slet ikke tænke på at foretage deko

-dyk. Lars sagde fra starten, at det troe-

de han ikke vi kunne overholde, og han 

havde ganske ret. 

 

Robert, den ene af vores dykkerguider, 

er en meget erfaren huledykker fra Flo-

rida, så der var noget at leve op til for 

os. Både han og hans kone, Cindy, var i 

øvrigt begge veluddannede tek-dykkere; 
så det var velkvalificerede folk, som 

skulle guide os gennem de mange vrag. 

 

Ved den indledende briefing fortalte 

Cindy, at de havde haft besøg af nogle 

videnskabsfolk, og at disse havde fore-
taget en masse målinger på forskellige 

dykkere, som dykkede på vragene over 

en periode. De havde bl.a. udstyr til at 

måle mikrobobler i blodet for at få et 

indblik i afgasningens forløb specielt i 

forbindelse med anvendelse af dybe 

stop under uddykningen. 

 

Deres konklusion var klar: dybe stop 

hjælper virkelig og fremskynder afgas-

ningen. Robert og Cindy havde derfor 

bestemt sig til, at alle som dykkede med 
deres dykkercenter skulle dykke ud 

efter den nedennævnte model lige me-
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get om computeren sagde, at det kunne 

gøres hurtigere. 

 

Truk Lagoon Dive Centers standardud-

dykning for rekreativ dykning: 
 

stop på 18 meter i 2 minutter 

stop på 9 meter i 3 minutter 

stop på 5 meter i 10 minutter 

 

Dette var altså opskriften, der skulle 

overholdes. Som sikkerhed blev der ved 

hvert dyk 5 meter under dykkerbåden 

ophængt en 12 liters flaske med to auto-

mater på, så man altid kunne blive nede 

til standarduddykningen var gennem-

ført. 
 

På det første dyk var jeg godt nede med 

luft efter at have ligget et par minutter 

på 5 meter, men så var det jo bare at 

svømme over til deko-flasken og afslut-

te dykket dér. Oppe i båden blev jeg 

belært af Robert om, at flasken var til en 

nødsituation og ikke til en behagelig 

forlængelse af dykkertiden. Som han 

sagde til os, så var det ikke en option at 

løbe tør for luft, hvilket vel er meget 

forståeligt med hans baggrund som hu-
ledykker. Det var ellers ærgerligt, da jeg 

var den på holdet, som havde det største 

luftforbrug! 

 

Det gik derefter også fint med at stige 

op i tide, bortset fra et enkelt dyk, hvor 

vi var nede i lastrum og maskinrum på 

det gode skib Fujikawa Maru (læs lige, 

hvad Gearløs skriver om det dyk).  

 

Her måtte jeg lige have lidt luft fra Eva 

på 5 meter stoppet, men hun har jo altid 
masser af luft tilbage, også selvom hun 

som den eneste af os dykkede med 12 

liter flaske. Gearløs, Lars og jeg selv 

tilkøbte 15 liters flasker, og desuden 

valgte vi alle at dykke med Nitrox til-

passet dybden, så vi kunne få mest mu-

lig tid på vragene. 
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Dykkercentret valgte de vrag, vi skulle 

dykke på nogenlunde efter vort ønske 

om at holde os inden for ca. 30 meters 

dybde, vore evner og flaskekapaciteten. 

Typisk var dækket for vraget omkring 
20-25 meter og sandbunden omkring 30

-35 meter. Med den gode sigt på 25-30 

meter og ingen strøm var det at dykke 

ned til dækket en stille og rolig oplevel-

se og med et udgangsniveau her, var det 

jo egentlig ikke noget særlig at skulle 

dykke videre ned i lastrum m.v. 

 

 Kort sagt, vi vænnede os ret hurtigt til 

forholdene. Det var allerede på anden-

dagens første, at Robert under briefin-

gen i dykkerbåden viste en tegning af 
vraget og forklarede at vi skulle dykke 

ned til bunden på 32 meter og dér dykke 

ind i vraget via et stort topedohul i 

skibssiden, besigtige maskinrummet og 

derefter stige op gennem vraget til dæk-

ket. 

 

Jeg fik brugt lidt rigelig med tid på 

dækket til afprøvning af mit nye blitzsy-

stem koblet op med lyslederkabler. Det 

fungerede fint, men da jeg ankom sidst 

til bunden ud for topedohullet, hvor de 

andre var på vej ind, var det bare at tæn-
de min nye lygte ( lidt af et ”bål” må jeg 

sige købt på udsalg hos Kingfish) og så 

følge efter som sidste mand. Det funge-

rede fint, også på dagens andet dyk, 

hvor vi også fik en tur ned i maskinrum 

og lasten. Det var vist dykning nok for 

den dag! Og begejstringen ville ingen 

ende tage, da vi kom i land og fik lukket 

en øl op. 

 

Dykkerlygte druknede: 

Desværre druknede min nye lygte på 
turens femte dyk, så derfor jeg fik ikke 

alle turene inde i vragene med. Selvom 

jeg havde focuslyset på min flash som 

backup lys – den lyser ikke så kraftigt, 

nærmest som en ”nefa-blænder” - måtte 

jeg lægge lidt bånd på mig selv. Det 

skal oplyses, at jeg vel hjemme igen fik 

en ny lygte hos Kingfish, som oplyste at 
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lygterne havde en noget uheldig kon-

struktion. Der er ingen pakning bag 

glasset, og krandsen, som holder glas-

set, er ikke ordenligt strammet. De hav-

de derfor fået fremstillet et specialværk-
tøj til at stramme krandsen med, så den 

kunne holde tæt (det kan den forhåbent-

lig fremover!). Hvis du har købt en Ma-

gicshine lygte på udsalget hos Kingfish, 

kan det anbefales at lægge vejen forbi 

og få strammet krandsen inden du tager 

den med i vandet. 

 

Næste dag skulle vi lige ned på 41 me-

ter i et lastrum med trucks, og det var jo 

egentlig ikke noget særlig, specielt da 

man kunne se lys langt oppe hele tiden. 
Og næste dag lige ned på 38 meter i et 

andet lastrum og se på gasmasker og 

minitanks. Som fed efterrationalisering 

kan vel siges, at vi i store træk over-

holdt vores egen begrænsning på 30 

meter på nær de 2 ovennævnte dyk. 

Dette gav os ingen problemer med ni-

trogenforgiftning. Hvis nogen af os fo-

rekommer mærkelige, så skal årsagen 

nok søges andetsteds f.eks. lige under 

håret! 
 

Deko-dykning 

På de fleste dykkercentre må man ikke 

dykke deko-dyk, da man til enhver tid 

skal kunne gå direkte til overfladen 

f.eks. i en tom for luft situation. Dette 

plejer vi at overholde, og man har jo sin 

dykkercomputer til at holde regnskab 

for én. Det gik op for mig på et tids-

punkt, at vi faktisk havde pålagt os selv 

ikke at måtte gå direkte til overfladen 

som om vi dykkede deko-dykning ved 
at følge dykkercentrets  standard uddyk-

ning.  Så hvorfor ikke udnytte dette 

fuldt ud og anvende egentlig deko-

dykning, så der kunne blive lidt mere 

tid nede i de dybe lastrum. Så det gjorde 

vi. De gange min computer gik i deko, 

tog jeg nogle ekstra minutter ud over de 

10 minutter på 5 meter stoppet selvom 

jeg i henhold til min computer var kom-

met ud af deko. 
 

Maksimal dykkertid på vragene: 

Det fungerede fint, og jeg har efterføl-

gende studeret dykkerprofilerne på min 

pc derhjemme. De har alle været fine, 

og jeg er kommet ud af deko ret hurtigt 

med standarduddykningen. Faktisk kan 

man sige, at det i virkeligheden var luft-

kapaciteten, som satte begrænsningerne 

på dykkene, blot man sørgede for at 

have en 40-50 bar tilbage til gennemfø-

relse af uddykningen. Dette gjorde sig 
gældende for både det første og det an-

det dyk på dagen. Vi havde en mellem-

tid på ca. 1,5 time, inden vi tog andet 

dyk. Vi fik således den maksimale dyk-

kertid på vragene ved at anvende deko-

dykning på en forsvarlig måde samt 

selvfølgelig ved anvendelse af nitroxen, 

som jo netop giver længere bundtider i 

forhold til almindelig luft. 

 

I denne forbindelse kan jeg ikke lade 
være med at tænke på de mange fine 

kutterture vi før i tiden havde i klubben. 

Vi dykkede efter tabel og sad parate til 

at tage andet dyk, så snart mellemtiden 

havde passeret f.eks. 1 time og 41 mi-

nutter og mætningsgruppen var faldet et 

par trin, var man klar til at dykke igen 

evt. med en mindre deko på f.eks. 5 

minutter for at få en rimelig bundtid. 

Vel egentlig samme princip. 

 

Inde i vragene: 
Til sidst må man nok sige, at vi villigt 

lod os lokke til at dykke længere ind i 

vragene end vel egentlig var klogt; ja, 

måske var det ligefremt dumdristigt.  
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Dette gælder først og fremmest neddyk-

ning i maskinrum ad smalle lejdere og 

gange; vejen ud var opad måske forbi 

forhindringer som vi ikke selv havde 

styr på. Besøgene i styrehuse og galleri-
er m.v., hvor der var mange åbninger ud 

til det fri, var uproblematiske, da man 

altid kunne finde vej ud. 

 

Vores huledykkende guide indgød imid-

lertid en ro, som var slående og som 

gjorde, at man blot fulgte efter. Der var 

ingen tvivl om, at han kendte vragene 

ud og ind. Vi oplevede ingen panik og 

ingen egentlige forhindringer på vej ind 

og ud. Måske var der i virkeligheden 

også mere plads end man kunne se i sin 
lyskegle, f.eks. dukkede Robert pludse-

lig op ved min siden selvom han svøm-

mede først og jeg sidst for at vise mig 

nogle interessante detaljer, som jeg bur-

de fotografere. 

 

Så vi fulgte altså med alle fire på stribe 

gennem tågeslør af rust og slam, hvor vi 

forsøgte at følge lyset fra den foranlig-

gende dykker. 

 

Da vi for et par år siden dykkede i ceno-

terne på Yucatan forgik det med ledeli-
ne, så man altid kendte vejen ud. Noget 

tilsvarende ville nok have været fint her 

i vragene, eller også kunne der have 

været en ekstra dykkerguide med som 

sidste mand. Endelig ville en mere de-

taljeret briefing om forholdene inde i 

vraget have været på sin plads. 

 

Vi følte os imidlertid trygge i Roberts 

hænder, og alt gik fint, men spørgsmålet 

er om man skal gøre det igen, hvis lej-

lighed byder sig. Måske vil det klogeste 
være at sige til sig selv, at dette var så 

den ultimative vragoplevelse, som ikke 

nødvendigvis skal gentages. Det må 

afhænge af de nærmere omstændighe-

der. Men husk at selvom man siger, at 

man lod sig forlede af dykkerguiden, så 

har man stadig selv ansvaret! 

 

/Foto-Ole: Tekst og foto 
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Den  17 og 18 februar 1944 fandt opera-
tion Hailstone sted ved Truk Lagoon i 
Stillehavet. På de 2 dage endte en stor 
del af den japanske flåde på havbunden 
og stedet er i dag et Mekka for alver-
dens  sportsdykkere og et ”must see” 
 

Eva, Lars, Foto Ole og Gearløs rejste 

dertil i starten af marts 2012.  Det tog 

over 40 timer med flyvning  og ventetid 

i 4 lufthavne  Dubai, Manila, Guam og 

Truk så vi var godt smadret ved 

ankomsten til Truk Stop hotel. 

 

Over Kuvait så vi ”flair” fra de mange 

oliekilder og det ser  imponerende ud i 

mørket med de mange orangefarvede 
lys på jorden. 

 

På Guam blev vi modtaget som forbry-

dere på vej til fængsel. Først fingeraf-

tryk af alle 10 fingre, et foto af fjæset 

og derpå en tur i frygtindustriens nyeste 

påhit – BODY scanneren – der sender 

kræftfremkaldende røntgenstråler igen-

nem din krop.  Jeg var iført en T-shirt, 

korte bukser og bare ben så hvad fanden 

er meningen med denne kyniske om-

gang med andres helbred. 

 

På vej til CHUUK kom jeg til at sidde 
ved siden af en indfødt dame fra Chuuk. 

Hun kunne hverken læse eller skrive og 

så dårligt. Jeg hjalp hende med skriveri-

et af indrejsepapirer og med at pakke 

hendes mad ud.  Lars var nu af den me-

ning at det gjorde jeg kun for at hugge 

hendes mad. Landingsbanen på Weno 

flyveplads er godt 2.000 meter lang og 

det er lige kort nok til en BOING 737 

så flyets opbremsning  var en stor og 

spændende oplevelse. 

 
Truk Stop Hotel 

Vi blev hentet af Cindy der bragte os til 

Truk Stop Hotel.  Hun og hendes mand 

Robert forpagter dykker resortet.  Vi 

kørte ad hullede jordveje med store 

vandhuller.  1 Mile på 20 minutter. 

Overalt ligger der affald, biler 

køleskabe og alt det moderne 

skrammel  vi omgiver os med. Alt 

hvad der bliver 

bragt til øen ender som ragelse i 
vejsiden og vandhuller.  

 

Vi fik udmærkede værelser med 

aircondition og havudsigt – læk-

kert.  Næste dag fik vores første 

dyk På  Rio De Janeiro Maru  - et 

forsyningsskib med en stor last af 

flasker der står i trækasser på bun-

den af skibet og ammunitions 

effekter overalt på skibet. Jeg lod 

videokameraet køre  og fik nogle rigtige 

gode  strimler.   
 

Vi svømmede en tur igennem maskin-

rummet i et virvar af metalskrot og be-

sigtigede de enorme ødelæggelser ski-

bet havde gennemgået inden det sank. 

Mere om  

Truk Lagoon 
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Hver morgen sejlede vi godt ½ times tid 

til første dykkersted og havde en dyk-

kertid på godt 1 time. Det var impone-

rende at se vores bådfører  finde frem til 
vragpositionerne i store bølger. Der var 

bøjer på vragene, men de befandt sig på 

2 til 4 meters dybde.  

 

Flere af skibsvragene  var blevet ramt 

af en torpedo nær maskinrummet lige 

under vandlinien.  Her så vi huller på 4 

meter i diameter og i nogle vrag er hul-

let 4 meter højt og 8 – 10 meter langt. 

Det fik jo skibene til at synke på få mi-

nutter.  

 
Grænseoverskridende dyk: 

På Yamagiri Maru svømmede vi ind i 

torpedohullet på 30 meters dybde og 

direkte ind i maskinrummet. Skibssiden 

er slynget ind i vraget og spanterne er 

voldsomt forvredet. Det blev mit aller-

mest grænseoverskridende dyk jeg no-

genside har udført. Vi svømmede langs 

lejdere ind i maskinrummet og så de 

store kontroltavler og strømskinner som 

var næsten helt intakte.    

Der var mange steder man kunne sidde 
fast og der var småt med plads og dem 

der svømmede foran hvirvlede mudder 

op. 

 

Japanske Zero jagerfly  

I et lastrum så vi de japanske Zero ja-

gerfly og det var spændende at stikke 

hovedet ned i cockpittet der hvor de 

japanske piloter satte livet på spil. An-

dre steder lå der enorme mængder af 

antiluft skyts ammunition i rammer klar 

til brug og vores guide rodede rundt i en 
stor kasse med medicinflasker. 

Det er de mange uberørte detaljer der 

gør det spændende at dykke her.  Der er 

omfattende restriktioner mod vragrøve-

re, der prøver at tage souvenirs med 

hjem. I lufthavnen blev vores bagage 

rodet igennem inden afgang og det er 
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vel egentlig OK. 

 

Første og andet dyk blev afviklet under 

samme sejllads med en pause på 1½ 

time. Der var masser af øer, men der var 
kun et sted hvor vi kunne gå iland i ro 

og fred. Alle andre øer er privatejet og 

det skal man respektere. Øejeren har lov 

at skyde på indtrængende fremmede og 

det gør de gerne. Det fjernede en hel del 

af mine idylliske forestillingen om livet 

i Mikronesien.  Jeg har altid fantaseret 

om at blive skyllet i land på en øde ø og 

så her bygge mit eget paradis, men det 

må blive ved drømmene. 

 

Vi havde 5 dykkerdage på Truk og det 
var nok for mig.  Desværre fik jeg AB 

(= Asiatisk Brølesyge) og 

det kostede mig to dyk. Inden vi rejste 

fra Truk havde vi alle AB og vi har sik-

kert smittet alle andre der var ombord i 

flyet på vej til Manila. Her mødte vi 

Tom P.  Om natten kørte vi et par timer 

fra Manila mod syd og sejlede i en time 

indtil vi kom til Scandi Diver på Mindo-

ro. Sejllads om natten i de farvande er 

ikke tilladt da man nemt kan blive for-

vekslet med illegale aktiviteter, men 

vores båd havde en særlig tilladelse 

eller også har de bare taget chancen.  

Det er et dejlig sted at være og her fik vi 
nogle fine blomsterdyk om dagen og 

senere på eftermiddagen var der mulig-

hed for at jogge rundt i byen.  Jeg fik 3 

gange 2 timers massage og det var ube-

skrivelig lækkert, men bagefter er man 

smurt ind i olie som næsten ikke er til at 

få vasket af.  

 

Desværre havde 

vi nu alle fået 

AB så om natten 

var der en ufatte-
lig ’brølen’ rundt 

på værelserne. 

 

/ Gearløs. Tekst  

 

/Foto:Gearløs og 

FotoOle.  

En slags faktaboks: 
Asiatisk Brølesyge. Jeg var den første 

der blev ramt.  AB er en kraftig hoste 
og er sandsynligvis noget influenza der 

giver feber.  Vi havde ikke været man-

ge dage på Truk før vi alle gik og ho-

stede helt vildt. Hosten fremkaldes af 

en kildrende fornemmelse i bronkier-

ne.  Når man først begynder at hoste 

kan man ikke holde op, så vi havde en 

særdeles "omfattende kommunikation" 

om natten hvor alle lå og hostede.  Air 

condition er nok årsagen til at vi  fik 

AB.  Det ene øjeblik er du var og det 
andet øjeblik bliver du afkølet.   
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Formandens ord. 

Kantbisse ordning !!!! 
I den tid jeg har været i klubben, og det 
er efterhånden kommet op på mere end 
12 år, har der været et gennemgående 
dilemma. Kantbisse ordningen.  
 
Det kommer op og vende næsten hvert 

år på generalforsamlingen, og der har 

været gjort flere tiltag for at finde en 

holdbar løsning, men alle forsøg på at få 

en ordning, der virker, falder fra hinan-

den efter kort tid. 

 

Senest blev en lodtrækning med ret sto-

re præmier (1000kr, 750kr & 500kr) sat 

i søen.  

 
For dem, som ikke er klar over, hvordan 

det foregår, så giver en kantbissevagt et 

lod i puljen, så mange vagter = mange 

lodder. Og en vagt kan deles, så også 

halve lodder er muligt. Denne ordning 

skulle give mulighed for at få en svøm-

metur, samt gøre sin pligt som kantbis-

se. Og så er der lodtrækning på general-

forsamlingen. 

 

Desværre kan det ikke friste at vinde et 

gavekort, for der er kun ganske få der 

frivilligt skriver sig på sedlen. Mange 

kantbissevagter bliver taget under brok 

og protest. Det er ikke holdbart. 
 

På medlemsmødet d. 20 marts blev der 

nævnt, at man et par gange har løst pro-

blemet ved at have en svømmende kant-

bisse, men det er desværre ikke i orden i 

forhold til de aftaler, klubben har med 

bademesteren. Et forslag om at dele 

kantbissevagten i 10 minutters bidder 

over hele aftenen blev bragt på banen, 

så er der ingen der undslipper, og ingen 

bliver ’straffet’ for at komme 10 minut-

ter for sent ved at blive pålagt kantbis-
sevagten efter reglen om at sidste mand 

har vagten. 

 

Finder vi ikke en holdbar løsning i egne 

geledder, kan det ende med, at vi må 

betale os fra det. Hvad den løsning kun-

ne komme til at koste, ved jeg ikke, 

men jeg kan gætte på omkring 400-500 

kr. om ugen. 

 

Mit eget lidt mere radikale forslag er, at 
det koster for eksempel 300kr at få ud-

leveret et svømmehalskort, som vil bli-

ve modregnet i kontingentet, når der 

foreligger to dokumenterede kantbisse-

vagter. Det er en rigtig dum løsning 

med tvang, men skal vi fortsat kunne 

komme i svømmehallen, i god ro og 

orden, uden at bademesteren begynder 

at stille spørgsmål, må vi kigge indad 

og holde op med kun at nyde, men også 

yde lidt for fællesskabet. 

 
Vi er så mange i klubben, at det er pin-

ligt, at det skal være et problem, at få 

klubkammerater til at passe på klub-

kammerater i en time til halvanden et 

par gange om året, så kom ned i klub-
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Igennem flere år har jeg talt om en men-
tor ordning for nye medlemmer/elever. 
Senest blev ideen drøftet på medlems-
mødet d. 20 marts. 

 

Der var bred enighed om at en mentor-

ordning var en god ide, og særligt vores 

nyeste medlem, Jais B. (se præsentation 

af Jais et andet sted i bladet) , der på 
mødet havde været medlem i ca. 24 

timer. Bent P. støttede ligeledes op og 

ideen og blev således klubbens første 

mentor. 

 

Hvad er det som man kommitter sig til 

som mentor for et nyt medlem? 

Når man som nytilkommen i en stor 

klub som Baracuda, så er der mange 

ting man skal sætte sig ind i før man er 

på lige fod med sine nye klubkammera-

ter og der er mange personer, man skal 

lære at kende. Alt det som vi tager for 

givet og bare gør pr. automatik. 

 

Hvordan er det lige med at leje udstyr i 

klubben? Kan man låne en ekstra flaske 

til en dykkertur? Kan jeg få en nøgle til 
klubben? Hvordan er det lige kompres-

soren virker? Hvordan melder man sig 

til en tur? Hvordan er det lige med fy-

raftensdyk? Hvordan fungerer kantbis-

seordningen? Kan man få hjælp/

rådgivning til køb eller service af ud-

styr? Hvordan er et lige med kurser?  

 

Og der er masser af lignende spørgsmål, 

som man som nyt medlem kan have. 

Overordnet set skal du som mentor sør-

ge for, at det nye medlem kommer godt 

og trygt ind i vores klub. 

 

Du skal hvis det er muligt, være dykker-

makker på de første par ture, eller hjæl-

pe med at finde en passende makker, 

hvis du ikke selv kan.  

 

Du skal hjælpe det nye medlem med at 

få svar på alle de spørgsmål der dukker 

op i den første tid efter han/hun er kom-

met ind i klubben. 

 

Vi du gerne hjælpe nye medlemmer ind 

i klubben, kan du kontakte en fra besty-

relsen, som så vil sørge for, at du bliver 

sat i kontakt med et kommende med-

lem, når behovet er der. 

 

/Formanden. 

Mentor ordning 

ben og skriv dig på sedlen. Noter datoen 

i din kalender og overhold den aftale 

med dig selv og hjælp dig selv og dine 

klubkammerater. 

 
Nok brok… 

Husk at der er et 40 års jubilæum lige 

om hjørnet. D. 2. juni, for at være præ-

cis.  40 år med gode oplevelser, sure 

dage med fællesarbejde, rengøring og 

oprydning efter fester, gode dage med 

fantastiske dykkeroplevelser i ind- og 

udland, så mon ikke vi også finder en 

fornuftig og holdbar løsning på kantbis-

se problemet. 

 

Jeg tror på det, spørgsmålet om Du gør 
det? 

 

/Formanden 
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I Manila stødte jeg til Rejseholdet, som 
havde forlænget ferien med en tur til 
Chuuk Lagoon (læs artiklerne andet-
steds i bladet). 
 
Rejseholdet: 

Rejseholdet, som på denne tur bestod af 

Gearløs, Ole, Eva og Lars, havde som 

sagt forlænget deres rejse til Truk La-

goon med 6 dages dykning ved Puerto 

Galera. De havde været i området før, 

så det anså jeg som en anbefaling. Der-

for besluttede jeg mig for at deltage. 

Puerto Galera er en halvø, som ligger på 

nordspidsen af øen Mindoro i Filippi-
nerne. Her findes også byen af samme 

navn; men det var nu ikke der, vi op-

holdte os. Vi boede og dykkede fra 

Scandinavian Divers i Big Lagoon på 

halvøens allernordligste spids, hvilket er 

temmelig praktisk, da man kun kan 

komme til dykkercentret med båd. Hvil-

ket vi gjorde… Lad mig lige ridse rej-

sen op i korte træk. Jeg havde købt bil-

let med stop i Dubai, hvor jeg havde 

seks timers ventetid, før jeg kunne kom-
me videre til Manila. Jeg ankom til Ma-

nila sidst på den efterfølgende dags ef-

termiddag, hvor jeg tilbragte de næste 

seks timer med at vente på, at Rejsehol-

det skulle ankomme fra Guam. Træthe-

den, efter en rejse på 11.500 km, be-

gyndte at melde sig, og da Manilas Ter-

minal 1 er nogenlunde ligeså underhol-

dende som den indvendige side af en 

konvolut, blev ventetiden en fest! 

Med en lille times forsinkelse ankom 

rejseholdet endelig! Vi begav os til luft-
havnens menneskefyldte pick up- områ-

de, hvor vores transfer skulle være. Ef-

ter noget tid fik Gearløs den gode ide, at 

skrive et skilt som han så gik rundt med. 

Det hjalp. Kort efter var vi pakket og 

klar til at køre mod Batangas, hvorfra vi 
skulle med banca (en båd forsynet med 

udriggere/pontoner). Kl. 2 om natten 

stævnede vi ud, og ankom en lille halv-

anden time senere til vores bestemmel-

sessted. 

Selvom det var midt om natten, blev vi 

mødt af hjælpsomme hænder, som sør-

gede for vores grej. Vi havde derfor tid 

til at koncentrerer os, om vores eneste 

bekymring: ’Hvor får man øl midt om 

natten’. Bekymringen viste sig grundløs 

– heldigvis. Efter Øl og et bad, kunne 
jeg endelig få nogle timers søvn. 

 

Jetlag 

Ja selvfølgelig giver halvandet døgns 

vågen tilstand, og en tidsforskydning på 

Puerto Galera. 

Højspænding i alle far-

ver 
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7 timer, jetlag. Rejseholdet kom den 

anden vej fra med to timers forskyd-

ning; men var til gengæld trætte efter en 

god uges dykning. Vi valgte derfor at 

nøjes med udtjekningsdykket den første 

dag, så alle kunne komme til hægterne. 

 
Farver 

Det følgende her, er min egen og gan-

ske subjektive oplevelse af mit allerfør-

ste dyk på disse kanter: Et væld af far-

ver – slet og ret! Alt står på skuldrene af 

hinanden for at få plads. Og hver art i 

sin helt egen farve – for enkelte arter 

gælder endda farvevariation blandt de 

enkelte individer. Især var fjerstjernerne 

med til at skabe billedet med deres fan-

tastiske farvespil (se faktaboks side ). 

Det skal simpelthen ses. Her er søpun-
ge, sækkedyr, blødkoraller, hårdkoral-

ler, anemoner – ja! Det hele. Og dertil 

kommer nøgensnegle, slanger, vores 

finnede venner og andet godt. 

 

Strøm 

En anden gennemgående oplevelse var, 

med slet skjult henvisning til artiklens 

overskrift, strøm. En logisk forklaring 

på mængde og diversitet, er selvfølgelig 

den næring, der bliver tilført området af 

kraftige strømme. Og er det strømdyk, 
man er kommet for, bliver det næppe 

bedre. Har man derimod medbragt sit 

kamera, for at få de små ting i søgeren, 

kan det være ret så udfordrende. Rejse-

holdet havde jo været der før, men min-

dedes det ikke som så strømfuldt. For-

klaringen er sikkert, at vi ankom ved 

fuldmåne. 

 

En medvirkende forklaring kan også 

være vores guide. 

Walter 
Profession: Dykkerguide 

Køn: Mand 

Alder: 45+ 

Nationalitet: Holland 

Irriterende: Ja 
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Han skal ikke have mange ord i denne 

artikel; men hans opførsel fyldte så me-

get, at han dog skal med. Walter er på 

bunden (over vand) rar nok; men når 

man dyk efter dyk efter dyk spørger den 
enkelte op til flere gange, hvor meget 

luft man har, og alle har styr på den del, 

bliver det ganske enkelt irriterende.  

 

Desuden gjorde han alt for ivrigt brug af 

sin tank banger. Og for det ikke skal 

være løgn, hvis man ignorerede ham, i 

for ham vigtige sager, havde han så-

mænd et tryklufthorn med, som var 

overordentlig svært at overhøre. 

Walter dykker skam godt, men dykkene 

blev sjældent som han beskrev. Med tre 
måneders aktiv tjeneste i området, hav-

de han ganske enkelt et for dårligt kend-

skab til steder og strømforhold, til at 

kunne time dykkerplanerne. Med sine 

påståede 8000+ dyk og egen dykkersko-

le gennem 30 år, udviste Walter for lidt 

ro, til at kunne høste vores respekt. Men 

tilbage til strømmen og dykningen. 

 

Kineserdyk 

Vi skulle dykke på vraget ’St. Christo-

pher’ (også kaldet Antons Wreck), som 
er renset og sænket med henblik på dyk-

ning. Det interessante var derfor ikke 

vragets historie, men at det var hjemsted 

for en stime flagermusefisk. Desuden 

var det enkelt at penetrerer, da alle farli-

ge dele var fjernet. Dette skulle nu ikke 

blive dykkets højdepunkt, så lad mig 

berette fra en ende af: 

Overfladebøjen, som normalt markerer 

vragets placering, var blæst væk af 

strømmen, så Walter forsøgte at spotte 

vraget, eller det som måtte være tilbage 
af linen. Samtidig ankom en banca fyldt 

med kinesere. Straks fik vi panderynker 

ved udsigten til at skulle dykke med en 

stime kinesere. Nå – Walter fandt linen, 

så vi vippede os i vandet. Og der var 

strøm – en hel del endda, så linen var 

totalt overflødig, da strømmen havde 
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flyttet os 30-40 meter fra den. Og havde 

den ikke det, så var det stadigvæk over-

flødigt. For på linen hang en enlig kine-

ser, med ca. 5 meter line over sig og 

resten strakt ud af strømmen i en spids 
vinkel. Og havde på den måde trukket 

linen godt og grundigt under vand 

(+10m). 

Vi padlede det bedste vi havde lært mod 

bunden, i forventning om strømlæ. 

Hvilket var helt forkert. Så ned og holde 

fast i bundgruset og tage et lille pust 

inden vi forcerede de sidste 20 meter til 

vraget, hvor vi hurtigt smuttede i strøm-

læ under dæk. Efter 20 minutters tid 

begav vi os op ad linen. For enden hang 

kineseren stadigvæk. Det må være en 
meget skræmmende for en dykker, der 

kommer fra en flokkultur, at hænge på 

en line 10 meter under vand i en lille 

halv time – og det ganske alene. Vi 

holdt lidt dekotid, og slap rebet. I mel-

lemtiden kom kineserens guide ned for 

at hente ham – på tide skulle man synes. 

Jeg tænkte, at han var den eneste af 

kineserne, som havde gjort hvad der 

blev sagt. Hvad nu hvis guiden ikke 

havde hentet ham? Hvornår ville han 
have sluppet af sig selv? Oplevelsen 

var, set i bakspejlet, med til at give dette 

dyk liv… Nå ja – den lovede stime af 

flagermusefisk var der også, og var rig-

tig fine. 

 

Blandt kæmpemuslinger og det vi ikke 

så 

Nu var det ikke kun strømdyk vi blev 

udsat for. Vestsiden af halvøen består af 

en bugt med den lille ø Mendio placeret 

i indløbet, hvilket giver de to kanaler 
Manila Channel og Batangas Channel. 

Inde i bugten slynger kystlinjen sig i 

mindre vige og bugter. Et skønt syn at 

skue når man sejler forbi på vej til sit 

næste dyk. Vi skulle ud og se kæmpe-

muslinger på dykkerstedet ’The Hill’. 

Hvis strømmen ikke var for stærk, ville 

vi fortsætte til ’Seahorse City’, men 

Walter regnede ikke med det ville være 

muligt. Det var helt fladt. Ingen strøm 
over hovedet. Men vi kom ikke til sø-

hestebyen i denne ombæring, da dykket 

var rigtig hyggeligt og interessant. På 

sandbunden lå en snes kæmpemuslinger 

drysset omkring. Jeg troede at jeg alle-

rede havde set kæmpemuslinger i Thai-

land og i Rødehavet; men de var rene 

miniputter i forhold til dem vi så her, 

som i den grad lever op til deres navn. 

Desuden var området sporadisk tilplan-

tet med koralknolde og stykker med 

alger, og husede rigtig meget liv. Vi 
skulle nu ikke snydes for Seahorse City, 

hvorfor vi tog det som et selvstændigt 

dyk. Igen var det et dyk helt uden 

strøm.  

Det fremherskende undervandslandskab 

er sandbund. Lyder det kedeligt? Det 

var det bestemt ikke! Selv Lars og Eva, 

som dykkede uden kamera, syntes det 

var et spændende sted. Her fandt vi alt 

muligt småkravl så som søknælere, sø-

slanger, gobler, mini-dragefisk, nøgen-
snegle og – nå ja – ingen søheste!? Det 

er et velkendt faktum, at søheste ikke 

bevæger sig unødigt, og derfor er lette 

at genfinde. Så det var lidt ærgerligt at 

Walter ikke havde fundet ’sine’  til 

fremvisning for os nybegyndere i søhe-

stespotning. Efter dykket havde jeg en 

helt sikker fornemmelse af, at det her 

var et dyk, som gemte på meget mere, 

af alt det vi ikke så. 

 

Verde Island 
I ugens begyndelse blev der talt lidt om 

muligheden for en tur til Verde Island. 

Jeg strittede lidt imod, da jeg syntes, de 

Fortsættes på side 22.. 
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Opslagstavlen 

Fyraftensdyk:  
Årets første fyraf-

tensdyk bliver 

torsdag d. 19. 

april. 
Sædvanlig afgang fra 

klubben kl 17.    

 

Eller mød op på dykker-

stedet. Sted som sædvan-

lig afhængig af vinden. 

Pris for grillmad kr 40. 

 

Tilmelding/afmelding:   

Belært af vejret fra sidste 

år, hvor mange aftendyk 

nærmest druknede i regn, 
bedes I melde til og holde 

øje med evt. ændringer 

eller aflysninger. 

  

Mobil:.  

40 72 81 62 

 

 Hilsen Birgit 

Kim: Jeg er 31 år gammel, og har siden 

barndommen gerne ville dykke. Dyk-

ning har indtil nu kun været med snor-

kel, bortset fra en halvhjertet PADI-

oplevelse ved Rødehavet for 12 år si-
den, så jeg glæder mig rigtig meget til at 

komme i havet med udstyret på. 

 

Født og opvokset i nærheden af Aal-

Jais B: Jeg er uddannet CMAS** som 

15-årige, hvor jeg blev uddannnet på 

Lautrup Ungdomsskole. Har siden dyk-

ket mange steder i verden: Jamaica,  

Venezuela, Thailand, Grækenland, Spa-
nien, Tunesien, Australien, Kenya og 

Oman. Er derudover meget glad for 

snokling og har snorklet ditto samt Itali-

en, Peru, Tyrkiet og Cambodia. 

 

 Er i øvrigt bidt af at rejse og har rejst i 

hele verden. Jeg arbejder som forsker på 

Novo Nordisk på 10. år. Har en datter 

på 4½ år. Er 

skilt fornye-

ligt.  

Jeg har valgt 
Baracuda fordi 

den er i mit 

nærområde - 

jeg bor i smø-

rum - og fordi 

jeg tidligere 

(læs: for lang 

Nye medlemmer: 

Her vil vi bringe billede og informatio-

ner om nye medlemmer i klubben. Vi 

har denne gang modtaget 2 intro-tekster 

og billeder.  

tid siden som 13-14-årige) tog Nordisk  

Fridykker Bevis hos jer.  

 

Som dykker ønsker jeg at genfinde dyk-

kerformen samt evt. gennemføre 
CMAS*** på et tidspunkt.  
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Opslagstavlen 

borg, og er nu bosat i Værløse med min kone og fire-

årige datter. Uddannelsesmæssigt er jeg student, og efter 

to år med arbejde i Paris og værnepligt, har jeg en ud-

dannelse fra Designskolen Kolding i Interaktive Medier.  

 
Efterfølgende tog jeg en uddannelse som pilot i Roskil-

de, og har arbejdet fra Kastrup Lufthavn de sidste 5 år. 

 

Venligst, Kim 
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  Makkertjek  

Hvornår og hvorfor begyndte du at dyk-

ke? 

Jeg begyndte for alvor at dykke i 2006. 

Jeg har hele mit liv været fascineret af 

snorkeldykning og benyttet enhver lej-

lighed til at komme ud med snorkel og 

finner. 

 

Jeg har altid haft en drøm om, at begyn-
de at dykke ”rigtigt” og også haft nogle 

prøvedyk når jeg har været på ferie. Da 

jeg i 2006 fyldte 40 år valgte vi, at tage 

2 uger til Coco Beach i Filippinerne.  

 

Filippinerne har jo ry for, at have ver-

densklasse dykning og da der er et lo-

kalt dykkercenter på resortet, syntes 

min søde kone, at jeg skulle gøre alvor 

af, at få taget et dykkercertifikat (det har 

hun vist siden fortrudt). Jeg gennemfør-
te teorien til et PADI Open 

Water hjemmefra hos dyk-

kerteori, hvor jeg var den 

eneste elev, så det var et ret 

intenst forløb. Det praktiske 

forløb til Open Water og 

efterfølgende Advanced 

gennemførte jeg på Coco 

Beach.  

 

Her er der meget fine for-

hold. De lokale instruktører 
virker pålidelige og ansvars-

fulde og der tildeles 1 in-

struktør pr. elev 

(timelønningerne er vist ikke 

så høje på de kanter). 

 

Hvor mange dyk har du 

haft? 

Jeg har haft ca. 200 dyk. 

 

Hvilken slags dykkerdragt bruger du, og 
hvorfor? 

Jeg bruger en Otter Trilaminat tørdragt. 

Tørdragt fordi det er langt mere kom-

fortabelt når man ikke dykker  

(overflade- og transporttid ) og Otter 

fordi det var den mest anvendte tørdragt 

i klubben, da jeg for 5 år siden købte 

min. Min næste dragt bliver nok en San-

ti, men stadig en skaldragt, som jeg 

føler mig godt tilpas i. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

Søren P. har skrevet dette nummers 

’makkertjek’, som han også mener vi er 

noget dårlige til at huske i virkelighe-

den. 
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dykker. (teknisk-, vrag- eller 'blomster-

dykker' eller lignende)? 

Jeg er nok mest til vragdyk, men klippe-

dykning, som i Norge og Sverige er 

også spændende. Der skal være lidt 
eventyr i det. 

 

Er der noget du er specielt glad for ved 

dykning? 

Jeg kan godt li’ den vægtløse fornem-

melse og jeg bliver til stadighed begej-

stret over, at kunne trække vejret under 

vandet.  

 

Derudover er det altid hyggeligt, at væ-

re på ture med hyggelige mennesker, 

som deler min glæde ved dykning. 
 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og kan 

du beskrive et konkret dyk? 

Jeg synes generelt, at jeg har gode dyk, 

men specielt den seneste tur til Vevang i 

efteråret 2011, var vi på nogle meget 

fine klippedyk, med lodrette klippevæg-

ge som gik næsten 100 meter ned og 

med hylder for hver ca. 20 meter. Hyl-

derne var hvide af silt og sigtbarheden 

har været noget 
når 30 meter. Det 

var fantastiske dyk 

vi havde på disse 

klipper. 

 

Har du haft 'et 

dårligt dyk', og 

kan du beskrive 

hvad der skete? 

Jeg har haft nogle 

enkelte ”dårlige” 

dyk. Det er for 
mig et dårligt dyk, 

hvis sigtbarheden 

er 10 cm eller hvis 

vi tror, at vi har 

fundet et vrag, 

men dykker ned på en blank sandbund. 

Det har jeg heldigvis kun oplevet nogle 

få gange. 

 

Har du oplevet en uheldssituation på et 
dyk? 

Jeg har ved en enkelt lejlighed oplevet 

en uheldig situation på et dyk. Jeg var 

sammen med Carsten på ”Sinne Nor-

fisk”, sigten var under en halv meter og 

efter et par runder langs rælingen be-

sluttede vi, at gå op igen. På grund af 

den dårlige sigt kunne vi ikke finde 

tilbage til bundtorvet, så jeg besluttede 

mig for, at sætte min DSMB. (Delayed 
Surface Marker Buoy– Dekobøje/red.)  
 
På det tidspunkt var jeg ikke så erfaren i 

denne øvelse og jeg havde eksperimen-

teret med, at have 5 meter line viklet 

omkring bøjen, med et lod i enden. Da 

vi var på 20 meter, var det jo ikke nok, 
så jeg viklede de 5 meter line ud og 

satte i stedet mit spolehjul på bøjen. 

Jeg havde bare ikke opdaget, at den frie 

line havde viklet sig om mine ben, så da 

jeg fik luft i bøjen blev jeg selv trukket 
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med i overfladen med benene først. Jeg 

kan fortælle, at en opstigning på denne 

facon går meget stærkt.  

 

Jeg fik lidt ilt på vej hjem i båden, men 
slap med forskrækkelsen. 

 

Er der nogle specielle ting du altid afta-

ler med din makker inden i dykker (tegn 

eller andet)? 

Nej jeg dykker næsten udelukket med 

klubkammerater, som jeg kender godt 

og har mange dyk med, så egentlige 

aftaler bliver det sjældent til. Det skulle 

lige være, hvem der leder dykket og 

placering i forhold til mellemline, hvis 

den er i brug. 
 

Er der nogle, ting som du burde omtale 

eller spørge om, men ikke altid husker? 

Ja! jeg synes ikke, at vi er så flinke til at 

lave makkertjek, når det er en erfaren 

makker, som vi dykker med. Det har da 

ført til, at der er gået erfarne folk i van-

det med åben tørdragt eller uden finner. 

 

Er der noget udstyr du drømmer om at 

få fat i, eller er der noget du sværger til? 
Jeg føler mig ret godt opdateret på ud-

styr, jeg er dog på udkik efter en ny 

tørdragt! Ikke fordi der er noget i vejen 

med min Otter, jeg har bare set mig lidt 

ond på den  

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor? 

Det synes jeg, at Søren S. skal. Søren er 

jo ret engageret i klubben, men jeg har 

kun haft fornøjelsen af, at dykke sam-

men med ham nogle få gange, så det 
kunne være interessant, at høre lidt om 

hans dykning.  

/Søren P./Foto Jan M. & Foto Ole 

lokale dykkersteder indeholdt rigeligt til 

hele ugen. Efter et par dage fik Ole dog 

solgt mig stedet som noget helt særligt. 

Hvilket jeg ikke fortrød. 

 
Det tager en lille time at sejle til Verde 

Island, som gemmer på flere interessan-

te steder at dykke på. Vi skulle dykke 

på et lille undervandsbjerg omgivet af 

det dybe blå og livlige strømme – også 

kaldet ’Verde Island Drop-Off’. Det var 

dyk i verdensklasse – intet mindre! Vi 

blev mødt af en overflod af koraller, 

mosser, punge og andet ’krims krams’. 

Stimer af små Musketerfisk (en.: fusi-

liers, lat.: Pterocaesio) og Niger aftræk-

kerfisk (en.: Red tooth triggerfish, lat.: 
Odonus niger) som defilerede op og ned 

ad revet, mens Tun og Trevaller patrul-

Puerto Galera….  
Fortsat fra side 17 
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jerede udenfor middagsmadens sikker-

hedsafstand. Når en af de strømlinede 

jægere endelig havde udset sig sit offer, 

og i vanvittig fart tog for sig, spredtes 

stimen i panik, og søgte nogen gange 
tryghed om det største de kunne finde. 

Hvilket gjorde, at jeg fra tid til anden 

var omgivet af fisk. 

 

Dagens andet dyk foretog vi samme 

sted. Da vi gik i, lod vi os føre med 

strømmen gennem revets kuperede top, 

bag om, og ned til et område i strømlæ. 

Her lå vi undervandsfotografer så og 

råhyggede os den næste lille time, indtil 

det var tid til at afslutte dykket sammen 

med den australske guide Jerry. Umid-
delbart troede jeg at vi svømmede ud i 

det blå, for at holde os klar af revet. 

Men det var ikke den eneste grund. Vi 

svømmede lige ud i ’favnen’ på en stor 

stime tun, som hyggede sig i revets slip-

strøm. En strøm som viste sig at gå ned-

ad. På ganske kort tid blev jeg hevet 10 

meter ned, og jeg kunne så vælge at 

svømme op eller smide noget luft i 

BCD’en. Efter at have konstateret ingen 

eller kun ringe effekt af et par sløve 
finnespark, besluttede jeg mig for den 

anden mulighed. En spændende afslut-

ning på et fantastisk dyk. Efter dykning 

lagde vi til ved Verde Island, hvor der 

var dækket op med grillet tun og andre 

lækkerier. 

 

Over vand 

Jeg vil runde denne beretning af med 

min oplevelse af stedet – i korte træk. 

Min oplevelse af dykkercentrets perso-

nale på landjorden er absolut positiv. Vi 
blev mødt af venligt og kompetent per-

sonale i alle centrets funktioner. 

Mad er også en vigtig ting. Jeg vil sige 

maden generelt var OK. Og vil, med 

fare for at gøre Filippinsk Haut Cuisine 

uret, ikke rose det Filippinske køkken 

for noget særligt. Til gengæld er det 

altid skønt med naturligt modnet tropi-

ske frugter. 

Et hyggeligt tiltag var Peters (ejeren af 
dykkercentret) invitation til en aften 

med lidt godt på hans terrasse. Det blev 

en dejlig aften med lidt italiensk charcu-

teri og tilhørende flutes og vin. Peter 

bor lidt udenfor byen, i hvad man vel 

godt kan kalde en lille ’hvid koloni’, 

omgivet af et smukt og velplejet grønt 

område. Pyntet med vand til både øje og 

krop. 

Vi brød op og nød den varierede gåtur, 

gennem jungle, by og strand, tilbage til 

Big Laguna. 
Den sidste dag blev Ole og jeg på land. 

Vi havde alle fået os en forkølelse, som, 

for nogen, skulle vise sig at være en 

kold lungebetændelse. Samtidig havde 

jeg fået et vrid i ryggen, som gjorde mig 

temmelig ukampdygtig. Med oplevel-

serne fra Verde Island i klar erindring 

følte jeg mig ikke snydt, så jeg nød en 

dags rekreation. 

 

Økonomi 
Jeg nævner økonomien, fordi denne tur 

kan gøres for et ganske rimeligt beløb. 

Turens varighed inkl. rejse var 10 dage. 

Der kunne dykkes i 6 dage. Prisen for 

fly, transfer, dykning, ophold og mad 

var ca. kr. 10.000,-. I mine øjne en alde-

les rimelig pris, som gør destinationen 

konkurrencedygtig i forhold til Rødeha-

vet. 

 

Konklusion 

Jeg forstår godt dem fra Rejseholdet, 
der ville tilbage til Puerto Galera. Og 

glæder mig til flere ture i et område, så 

fyldt med endnu uindfriede løfter. 

 

/Tom DP Tekst og foto 
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Søliljer, Crinoidea, klasse af pighuder 

bestående af søliljer og fjerstjerner; 

langt de fleste af de ca. 600 nulevende 

arter hører til sidstnævnte.  

 
Søliljer består af en bægerformet krop 

med fem undertiden grenede arme og 

en stilk til fasthæftning; fjerstjerner 

afviger ved, at stilken er reduceret i 

voksenstadiet. Den bøjelige stilk består 

af en række mindre kalkplader, der kan 

være forsynet med korte sidegrene.  

 

Bægeret er dannet af to kred-

se af plader. Den øverste 

kreds bærer armene. Bæge-

rets overside er dækket af en 

elastisk hinde med nogle 
mindre kalkplader langs 

randen. Munden findes midt 

i den elastiske hinde, og 

gatåbningen findes nær bæ-

gerets rand. Armene kan 

være delte en til flere gange. 

Kalkpladerne i armene bærer 

ofte små sidegrene, som er 

fjerformet arrangeret. Mange 

fjerstjerner er meget farve-

strålende. 

 
De fleste arter af søliljer 

lever på lavt vand i troperne, 

men en del arter findes på 

dybder på op til 8000 m.  

 

I danske farvande kendes 

kun én art, fjerstjernen Ante-
don petasus. Søliljer sidder 

for det meste fasthæftede til 

havbunden, men især fjer-

stjerner er gode til at svøm-
me vha. armene.  

Søliljer fanger små planktonorganis-

mer vha. slim og cilier.(fimrehår/ red.) 

Føden transporteres vha. sugefødder 

på armenes overside til munden. Sølil-

jer er særkønnede og gyder frit i van-

det. 

 

Kilde: www.denstoredanske.dk 
Foto: Tom DP 

Faktaboks  
(se tekst side 15) 
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CMAS certificerede. Evt. blot ved tilfø-

jelse af et 'også' i sætningen 'Klubben 

optager også medlemmer, der er certifi-

ceret af andre forbund end C.M.A.S.' 

 
§5 Ændringen ønskes for at kunne læg-

ge gebyr på indbetalinger, der ikke går 

automatisk via PBS. Dette fordi de beta-

linger, der ikke kommer automatisk via 

PBS ofte glemmes, og det er et besvær-

ligt, tidskrævende og træls arbejde at 

skulle rykke for betaling. Ingen indven-

dinger på mødet. 

 

§7 Er en helt ny paragraf, for at præci-

sere at skriftlig kommunikation kan 

være elektronisk. 
 

§8 Præcisering af at vi kan indkalde til 

generalforsamling via elektroniske me-

dier. 

Ingen indvendinger på mødet. 

 

§12 Var ændret så det fremgår at besty-

relsen kan konstituere sig selv. 

Desværre var det ikke denne version af 

vedtægterne, der var blevet udsendt 

Dagsordenen var som følger: 
 
1. Forslag til drøftelse og mulig æn-

dring af vedtægter 
2. Forslag til drøftelse og mulig æn-

dring af husregler 
3. Klubbens kommunikation 
4. Mentor ordning 
 

1: Forslag til drøftelse og mulig æn-

dring af vedtægter: 

Jesper startede med at fortælle at det nu 

er ca. 5 år siden vi sidst har ændret i 

vedtægterne, og at vi nu vil prøve at 

opsamle alle ønsker til ændringer, og få 

lavet et gennemarbejdet forslag med 

alle ændringerne i god tid før general-

forsamlingen, så vedtægtsændringerne 

kan vedtages i deres helhed ved næste 
generalforsamling. Derefter gennemgik 

han kort meningen med ændringerne i 

vedtægterne, der for alles vedkommen-

de ikke er revolutionerende, men mere 

en præcisering af 

hvordan vi allere-

de er blevet enige 

om at gøre: 

 

§4 Ændringen er 

blot en præcise-
ring af at vi opta-

ger medlemmer 

med andre certifi-

kater end CMAS. 

Det blev bemær-

ket at vi nok skal 

omformulere det, 

da det næsten 

lyder som om vi 

ikke optager 

Referat af medlemsmøde d. 

20. marts 2012 
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med indkaldelsen, så det var svært at 

have kommentarer. Vi udsender en ny 

version til kommentering af alle med-

lemmer senere. 

 
Vi gik således videre til husreglerne. 

 

2. Husreglerne 

Bådførere: 

Allan F. gjorde opmærksom på at der 

var kommet nye regler fra søfartsstyrel-

sen samme dag som mødet blev holdt. 

Der var generel enighed om at vi har 

fået sat for meget på som bådførerens 

ansvar. F.eks. kan det ikke være bådfø-

rerens ansvar at dæktrykket, lygteførin-

gen og fastspændingen på traileren var 
ok. Det må være chaufførens. 

 

Brug af svømmehal (kantbisseordning): 

Her kom der forslag (ikke kun vedrø-

rende kantbisseordningen) om at lave 

nogle skriftlige vejledninger. F.eks. en 

simpel 'how to' vejledning til fyldning 

af flaske – også hvordan man undgår at 

få nitrox på, og så hæng den op ved 

kompressoren. Lav også gerne en nitrox 

vejledning og hæng op. En skriftlig 

instruktion til kantbisser ville være rar 

at have – eller måske blot en plan over 

svømmehallen og hvor alarmknapperne 

og hjertestarteren er placeret. 
Der kom også forslag om at vi i svøm-

mehallen et par gange årligt peger sik-

kerhedsudstyret i hallen ud – f.eks. den 

første mandag og onsdag i september. 

Vi diskuterede meget hvad vi kunne 

gøre for at få flere kantbisser. Efter lang 

tids diskussion kom Tom med et forslag 

til at ændre reglen om at den sidst an-

komne skal stå på kanten, til at alle, der 

deltager i svømningen, skal stå på kan-

ten. På den måde bliver det ikke mere 

end ca. 10 min. pr. person. Der var ge-
nerel enighed om at det var et godt for-

slag. 

 

3 Klubbens kommunikation: 

Emnet blev vendt kort på generalfor-

samlingen. Det er ønskværdigt at så 

meget kommunikation som muligt kan 

foregå elektronisk, da indkaldelser via 

post er dyr. 

Kunne vi evt. få automatisk sms-

udsending ? 
Hvis vi kan få 

det kogt ned til 

at 5 – 10 ikke 

vil modtage 

emails, ville det 

være nemmere 

– og også billi-

gere at udsende 

til 'de besværli-

ge'. 

Et nyt økono-

misk system 
ville måske 

kunne gøre 

betaling af ture 

nemmere. Kræ-

ver at man har 
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email adresse på alle medlemmer. 

Dem, der ikke har mail, kan få sms om 

at kigge på hjemmesiden. 

Er facebook en god måde at kommuni-

kere på ? Mange af os gider ikke face-
book, men det kunne måske virke som 

reklame overfor unge, der endnu ikke er 

medlemmer af klubben. Den generelle 

holdning var vist at facebook er uden 

for vores målgruppe. 

 

Der var generelt enighed om at praktisk 

talt alle har en mail adresse i dag. Vi 

skal så 'bare' have indhentet adressen 

hos de medlemmer, der ikke er på 

groupcare. 

 
Det blev foreslået at ringe rundt til med-

lemmerne for at få den seneste email 

(fordi mange ofte ikke får svaret på et 

brev). 

Vi kunne også sende et brev rundt om at 

sende ens email adresse til Aase, og 

herunder også angive om man ønsker 

Baracuda bladet udsendt elektronisk. 

Hvis det bliver kombineret med at vi 

også udsender mail via groupcare, så 

har folk en mulighed for at vurdere om 
vi har den korrekte mail adresse allere-

de (hvis de har fået mail'en har vi den 

rigtige mail-adresse, ellers skal de til-

sende den). 

 

Vi er en del, der er glade for at få klub-

bladet på papir – der er væsentlig større 

chance for at få det læst, så. Men man 

kunne evt. lægge en stabel af bladene i 

klubben, og så kunne man tage dem 

med hjem derfra i stedet for at sende 

bladene ud. 
 

Der kom forslag om at lave et link til 

den ny hjemmeside på den gamle, men 

den ny hjemmeside er så tæt på at være 

færdig at det næsten er lige meget. 

 

4 Mentor-ordning: 

Vi har før talt om at lave mentor ord-

ning, så nye medlemmer de første 3-4 

mdr. har nogen de kan spørge om alt 
vedr. klubben, og evt. kan det også være 

mentoren man dykker med i staten ind-

til man lærer flere i klubben at kende. 

Hvis mentoren ikke kan være med til 

dyk en dag, kan man også hjælpe med 

at finde en anden. 

 

Bent meldte sig som mentor for Jais, 

der lige var startet dagen før medlems-

mødet. 

Bent efterlyste en liste over ting man 

bør huske at fortælle nye medlemmer. 
Det var måske mere interessant at høre 

fra de nye hvad de gerne vil vide, så 

Bent, Jais og 'den ny Carsten' satte sig 

til at lave en liste efter mødet. 

Ole laver forslag til et skriv i klubbladet 

om om der er nogle, der kunne være 

interesserede i at være mentor for et nyt 

medlem. 

Det blev foreslået at det måske kunne 

være godt at nye medlemmer mødte en 

fra hvert af udvalgene, som kunne for-
tælle om hvad der foregår i udvalgene. 

 

5 Eventuelt 

Jan M. efterlyste nogle historier eller 

andet gammelt materiale til bladet ifbm. 

Jubilæet. 

 

Aase mindede om at vi holder jubilæ-

umsfest d. 2. juni. 

 

Der blev gjort opmærksom på at det er 

der omkring at Marianne og Leif sejler 
på langfart.  

Se ”Opslagstavlen” side: 19 
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Referat fra 
 bestyrelsesmøder 

merne en måneds tid i forvejen. 

Klubbens fødselsdag. 

På generalforsamlingen meldte vi d. 

lørdag d. 19-05-2011 ud, som er meget 

tæt på den virkelige fødselsdag, men det 
er ikke heldigt at fejre den her, da det er 

Kristi himmelfarts-weekenden, og en 

del sikkert ikke er hjemme – og det vil 

falde oven i en evt. Lysekil-tur (som 

plejer at ligge i Kristi himmelfarts 

weekenden.). Lørdag d. 26-05.2011 er 

ikke meget bedre, da det er lørdag i 

pinsen (hvor Kullen-turen traditionelt 

ligger). Tilbage er så 12-05-2011 eller 

02-06-2011. Vi valgte 02-06-2011. 

 

Ny procedure når der kommer nye med-
lemmer ? Det kunne være fint at få bil-

leder af de nye medlemmer ud – og få 

ajourført listen med medlemmer og 

billeder af dem. Men sidstnævnte er et 

meget stort arbejde – måske den nye 

hjemmeside kunne have billeder af de 

enkelte medlemmer også ? Det skal nok 

ikke være et krav – måske vil ikke alle 

bryde sig om at få deres billede 

'offenliggjort'. 

    
8: Udvalgsrunde.   

Turudvalget: 

Der var møde og planlægning af ture i 

går i klubben. Man kunne ikke finde en 

projektor, så det var ikke muligt at få 

kalenderen op på væggen, og derved 

lidt lettere få fleres opmærksomhed. 

Sikkerheds-, kompressor-, bar-, svøm-

mehals-, fridykker-, uddannelses-  og 

materialeudvalget: Intet nyt 

 

Redaktionsudvalget:Det nyeste blad er 
på vej. Det foretrækkes at have redakti-

ons- og webudvalget som 2 forskellige 

udvalg. 

 

 

Torsdag d. 01. december 2011  

 
Til stede: Ole B., Tom, Aase  

1: Valg af dirigent.   

Ikke nødvendigt når vi kun var 3  

 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 
ikke er til stede. 

Aase var der og tager referat  

 

3: Godkendelse og underskrift af referat 

fra 2 sidste møder.  

Referat fra d. 10-11-2011 er ud- og un-

derskrevet af Ole Bro. Mangler under-

skrift af Jesper Morgils (referent). Kla-

res på næste møde eller evt. før når vi 

ses i klubben. Referat sat i sekretær-

mappen. Referat fra d. 19-09-2011 er ud

- og underskrevet af Ole Bro og Bent og 
sat i sekretær-mappen. 

Referat fra d. 04-05-2011 mangler i 

sekretær-mappen. Aase udskriver det og 

får Bent og Ole B. til at underskrive. 

 

4: Orientering fra formanden  

Der var ingen orientering fra forman-

den. 

5: U- og afsluttede opgaver. 

Se opgaveliste i klubben. 

6: Klubbens økonomiske status og med-
lemssituation: 

Økonomien og medlemssituation ser fin 

ud. 

7: Opfølgning på generalforsamling 

Herunder: 

Fastlæggelse af dato for medlemsmø-

der:  Vi afholder medlemsmøder d. 20-

03-2011 og 11-09-2011 hvis der er for-

slag til emner at tale om. Aase skriver 

ud og rykker for forslag hos medlem-
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Webudvalget. 

Har bestilt og fået et nyt web-hotel. 

Festudvalget. 

Holdt møde i går og fik styr på juleaf-

slutningen i klubben d. 19-12-2011, og 
på nytårskuren d. 21-01-2012. Der kom-

mer invitationer i næste baracuda blad 

til begge arrangementer, og der bliver 

skrevet ud via groupcare for at minde 

om datoerne når vi nærmer os. På fest-

udvalgsmødet blelv der talt løst om 

klubbens runde fødselsdag med forslag 

om opstilling af telte og forslag om at 

servere boller og lagkage om eftermid-

dagen og grill-middag om aftenen, og 

måske arrangere 'lege' eller få forskelli-

ge til at holde tale – evt. også nogle 
'gamle' medlemmer. Arrangementet 

planlægges dog først i detaljer senere. 

På generalforsamlingen blev der snak-

ket om at holde en elev-fest, når elever-

ne bliver færdige. Aase kontakter ud-

dannelsesudvalget, så det og festudval-

get kan finde på noget sammen. Ole Bro 

kunne fortælle at klubben har valgt at 

donere 100 kr. pr. deltager – dog højest 

5000 kr. til arrangementet. På bestyrel-

sesmødet snakkede vi om at man også 
kunne slå teltet op på plænen med mere 

læ på den anden side af klubben end 

den 'sædvanlige' og at man kunne kigge 

de gamle referater og papirer igennem, 

og se om man kan finde nogen sjove 

historier eller lave lidt statistik over 

medlemstal og deltagelse i ture mv. 

Husudvalget.Ole har snakket med Je-

sper P. om hvad det vil koste i materia-

ler at ændre belysning i klubben. Der 

arbejdes på en løsning med spots, der 

kan dæmpes, og ved samme lejlighed 
kunne man måske sætte nogle støj-

dæmpende bat's i loftet, da akustikken i 

klubben er blevet noget rungende efter 

vi fjernede gulvtæppet. 

Fotoudvalget:Har overvejet at lave et 

foto-kursus, hvor vægten bliver lagt på 

afbalancering, så man øver at fotografe-

re frit 'svævende' - og på at fotografere 

ting, der ikke ligger stille. Kunne gøres 

over et par svømmeaftner i normal 'hal-
tid', men det vil nok være mere ideelt at 

får hallen i et par timer 'for sig selv' – 

f.eks. i en weekend, så man kører teori 

først og derefter går i svømmehallen og 

prøver i praksis.        

9: Aftale mødedatoer for året. 

(se referat fra næste møde) 
 
10: Eventuelt:  Tom og Ole B. overvejer 

at lave kursus i smb (alias deco-bøje) 

opsætning i svømmehallen igen. Det 

kunne f.eks. lægges i en weekend i slut-
ningen af februar. Tom overvejer på et 

tidspunkt at lave en udflugt til Øre-

sundsakvariet, som er et virkelig godt 

akvarium, og drives af biologer fra Kø-

benhavns universitet. Det kunne f.eks. 

laves en søndag med afgang fra klubben 

kl. 12:30. 

 

Ole overvejer at lave rom-smagnings 

arrangement. For at det ikke bliver for 

dyrt pr. deltager skal vi være mindst 24. 
Man kunne lægge op til at folk tog inte-

resserede venner og bekendte med for at 

samle tilstrækkelig stort antal.  

 

Det overvejes om vi skal skifte nøgle-

system – hvor meget koster det at få 

skiftet alle nøgler i forhold til hvor me-

get det koster at få lagt om til ét, hvor 

man f.eks. kan bruge sit sygesikrings-

kort ? Ole B. indhenter tilbud. 

 

 
Sekretær:                             Formand: 

 

Aase T.     Ole B. 
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Bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 9. februar 2012  

 
Til stede: Ole B., Jesper, Henrik, Tom, 

Aase 

 

1: Valg af dirigent. 

Henrik blev valgt til dirigent. 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede. 

Aase var der og tager referat 

3: Godkendelse og underskrift af referat 

fra 2 sidste møder. 

Der blev skrevet under på manglende 
bestyrelsesmødereferater. 

4: Orientering fra formanden 

Ole orienterede om at han i december 

havde taget kontakt til et firma omkring 

at få udskiftet låsene til et elektronisk 

låsesystem. De vendte først tilbage efter 

at være blevet rykket, og det med et 

tilbud, der ville komme til at stå i 56000 

kr. - uden moms! Det var jo lidt rigelig 

dyrt, så Ole havde ringet til dem, og de 

var kommet med et forslag med færre 
låse (2 i garage og 2 i selve klubben) så  

kom beløbet ned på 38000 kr. - uden 

moms. Man ville kunne tilgå låse online 

hjemmefra og fik 100 låsekort med. 

 

Hvis vi på et tidspunkt indfører elektro-

niske låse, skal vi være opmærksomme 

på at der så skal genindføres vridere på 

mindst én dør, så man kan komme ud 

ved strømsvigt.  

Ole tager kontakt til Stadium inspektø-

ren for at høre om vi måske kunne få et 
tilskud . 

Derudover tager Ole til møde om hvad 

vi kan få ud af at gå til kræmmerfesti-

val. 

 

5: U- og afsluttede opgaver. 

Opgavelisten er ajourført. 

Vi fjernede punktet om stabelbare stole, 

da den oprindelige chance for at få et 

godt tilbud fra Nokia's salg af brugte 

møbler er gået til anden side, og vi må-

ske ikke har så frygtelig meget brug 
for nye stole. Argumentet er at de nu-

værende fylder rigtig meget i lokalet, 

men vi savner ikke pladsen til andet. 

Hvis vi ser et afsindig godt tilbud kan vi 

overveje at tage punktet op igen. 

Vi lader også punktet om ny sofa udgå. 

Vi er for tæt knyttet til den gamle :o) På 

samme vis som stolene kan vi tage 

punktet op hvis der komme et rigtig 

godt tilbud. Punktet om klipning af bu-

skads fjernes, da buskene er klippet nu. 

Punktet om trailer registrering fjernes 
også, da det er lukket. 

 

6: Klubbens økonomiske status og med-

lemssituation: 

Jesper har reelt ikke overtaget kasserer-

posten fra Leif endnu. Det hænger bl.a. 

sammen med at programmerne der bru-

ges til regnskab mv. er ret gamle, og 

ikke bare lige kan køre på en ny 

computer. Men Jesper og Leif har aftalt 

dato hvor de sætter sig sammen og 
overdrager . Jesper har overvejet om 

man kunne få fat på et nyere og smarte-

re system. Der findes online systemer 

som man kan abonnere på. Det koster 

ca. 300 kr. om måneden. Det ville være 

smart hvis et nyt system kunne 

bruges til tur-tilmelding og betaling. 

Umiddelbart kan man ikke få noget 

gennem DIF, da de har afskaffet deres 

system. Hvis vi var en fodboldklub, 

kunne vi få noget gennem DBU. 

Vi kigger ikke for alvor efter noget nyt 
før efter overdragelsen, hvor Jesper har 

overblik over hvad vi har og hvad der 

kunne være rart at have. I forhold til før 

kunne Jesper godt tænke sig at få tyde-

liggjort flere 'mellemregninger'. F.eks. 
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Hvad det reelt koster at få udsendt klub-

bladet. Derved vil det også fremgå hvor 

meget Carsten S. donerer ved at stå for 

udsendelsen. Der er blevet 20 medlem-

mer mindre end sidst, så nu er vi 120 - 
122 stykker. Grunden til 

udmeldelserne kendes ikke præcist, men 

hovedparten af dem, der har meldt sig 

ud, har været passive i flere år. 

Der er betalt til DSF. 

 

7: Medlemsmøde d. 20/3 2012: 

Vi har ikke fået nogen forslag fra med-

lemmerne om punkter til et medlems-

møde. Bestyrelsen har følgende forslag 

til emner på medlemsmøde: 

• Revidering af vedtægterne og hus-
reglerne. 

• Klubbens kommunikation. 

Det er nok for sent at tage jubilæet op 

på medlemsmødet - det skal vi have 

gang i før. Aase skriver ud til alle om at 

komme med forslag til medlemsmødet - 

med kort svarfrist. 

 

8: Jubilæet d. 2/6-2012: 

Ved sidste jubilæum gjorde vi en masse 

ud af at invitere folk udefra - annoncer i 
lokalblade, invitation til borgmester, 

kulturudvalg, andre klubber og lokal-

bladsjournalister. Men der kom kun 

10 'udefra', så dengang var konklusio-

nen at man primært skulle lægge vægt 

på at lave noget for 'os selv'. 

 

Det menes ikke at forbundet giver gaver 

ifbm. Jubilæer. Hvis vi vil have lokal-

bladene til at skrive om os, så kan vi 

ikke bryste os af at være Danmarks 

ældste dykkerklub. Men kunne vi finde 
på at lave et endnu ikke afprøvet re-

kordforsøg i svømmehallen - a'la flest 

dykkere under vandet i svømmehal, 

eller et antal dykkere lægger sig i for-

mation, så vi tilsammen danner tallet 40 

med udåndingsluften?   

Aase inviterer til åbent festudvalgsmø-

de , så vi kan få andre med ind til plan-

lægningen. Os, der er i udvalget i øje-

blikket, har ikke været i klubben særlig 
længe, og det kunne være rart med 

hjælp fra mere erfarne. 

 

9: Bestyrelsens holdning til 

• Kantbisseordning: Vi bør lave intro til 

kantbisseordningen for nye medlemmer. 

Og her tænkes både på elever og dem, 

der kommer ind med certifikat. Der 

kom en længere diskussion om hvad 

kravene til kantbissen var, og hvad der 

skulle stå i vores husregler. Det endte 

med en time-out, og vi tager det op igen 
på næste møde.   

• Husregler: Bør nok revideres. Vi tager 

rettelser til husreglerne med på med-

lemsmødet i 

marts. 

• Kompressor: Hvis kompressoren offi-

cielt skal godkendes, skal kompressoren 

stå i separat rum, og der skal være en 

sikkerhedsmur, så hvis det skal gøres, 

skal det gøres hvis vi engang i fremti-

den udvider garagen. Der skal nok også 
gøres noget hvis nitrox-anlægget skal 

officielt godkendes.  

 

Den ny Carsten har kompetencer inden-

for dette område, så det vil være smart 

at få arrangeret et møde med ham, så vi 

punkt for punkt kan få noteret hvad der 

skal til for at få godkendt anlægget. Ole 

tager fat i Carsten og arrangerer møde, 

hvor også Henrik skal med. Det skal 

ikke være onsdage, og ikke uge 11. 

 
Mentorordning: Det er synd, hvis nogle 

ikke føler sig velkomne, så en mentor-

ordning ville være fint. Desværre er der 

ikke mange, der vil melde sig som men-

torer, så det kan ikke rigtig lade sig gø-
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• Revision af vedtægter: Vi startede 

diskussionen, men havde ikke voldsomt 

meget tid. Jesper sender vedtægter med 

ændringer ud og beder om revisionsbe-

mærkninger fra bestyrelsen. 
• Sikkerhedsudvalg: Er der styr på fla-

ske-inspektion ? Den plejer at foregå i 

februar, men der er ikke meldt noget ud 

i år. Det blev foreslået at de flasker, der 

ligger i klubben og ikke bliver tjekket, 

får et rødt stykke tape om halsen og et 

skilt med 'må ikke bruges pga. manglen-

de tjek'. Det blev foreslået at vi lavede 

et rense-system med en stålwire på en 

boremaskine. Ole havde hørt om klub-

ber, hvor de brugte fosfor-syre, men 

andre mente at det er hårdt for flasker-
ne. Carsten S., som lige kom forbi, ko-

ordinerer årets flasketjek med Gearløs. 

Husk også trykprøvninger. 

 

• Familiemedlemsskaber: Skal børnene i 

familien bare have samme folkeregister-

adresse, eller er der en aldersgrænse? 

Det hedder sig at det er husstanden, der 

tæller. Hvis 'barnet' ikke længere går 

ind under familiemedlemsskabet, skal 

medlemmet selv meddele det. Vi er nok 
mere large, når vi ved at den unge er 

under uddannelse. Jesper tager det op 

med Leif. 

 

• Synlighed: Skulle vi lave bumper-

stickers ? Det har været prøvet og gav 

ikke rigtigt noget. Der var enighed om 

at det ville være godt at have et banner 

på garagen, som vi kunne hænge op når 

der var koncerter og cykelløb i arenaen. 

Tom påtog sig at lave et forslag til 

banner. Der skal som minimum være 
web-adresse og stå at her er en dykker-

klub. 

•10-års plan: Jan har den. Jesper kon-

takter Jan for at få den. 

 

re. En mentor skulle f.eks. ringe til det 

ny medlem og høre om vedkommende 

skal med på den næste dykkertur, og 

dykke med vedkommende det første 

halve års tid. Måske var det nok med 
bedre intro-dykning  

 

Eller kunne det hjælpe blot at have bil-

leder af nye medlemmer på tavlen, så 

alle havde en chance for at se hvem der 

er nye  

Ole laver oplæg til diskussion på med-

lemsmødet. 

 

• Fotoudvalgets opslag i svømmehallen: 

Tom kunne oplyse at der arbejdes på 

sagen i øjeblikket. Tanken er at gøre 
plakaten dato-neutral, og så sætte en 

holder til aktuelle foldere ved. Det dis-

kuteredes om det kunne svare sig at 

have en elektronisk billed-ramme sid-

dende, så der kom stor udskiftning af 

billeder, men stor plakat er nok bedre 

end et lille billede. Det blev foreslået at 

sætte en smart-phone-kode på plakaten, 

som linkede til tur-udvalgets hjemme-

side. Det sidste tages op i web-udvalget. 

 
• Foto af medlemmer: det er en god ide 

at have foto og navne på medlemmerne 

hængende i 

klubben. Den der hænger på opslagstav-

len i dag er Oles værk, men desværre er 

den elektroniske version vistnok væk. 

Der skal gøres plads til et billede og 5 

linier til en lille tekst om sig selv på 

indmeldelsesblanketten, så de nye med-

lemmer kan komme i klubbladet og på 

tavlen. Ole tager sig af at rette indmel-

delsesblanketten.  
• Velkomstpakke til nye medlemmer: 

En velkomstpakke blev fundet frem. 

Aase har påtaget sig at notere hvad der 

er i den , så vi kan lave en elektronisk 

version i PDF format.  
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Har vi styr på oxygen til luftblandinger-

ne? Ja, det er medicinsk oxygen. 

 

Nøgler: Havde vi allerede talt om under 

nyt fra formanden. Vi kunne også skifte 
alle nøglerne ud. Ole tager op med Jytte 

om vi kan få sat låsen om til nye nøler. 

 

• Rengøringstjekliste: Vi diskuterede 

om planen skulle udbygges med hvor 

tingene skal være, men blev enige om at 

det var for ambitiøst - så bliver den så 

lang at ingen vil læse den, og når man 

tømmer opvaskemaskine, har man for-

mentlig ikke papiret på sig. Man kunne 

sætte seddel op på indersiden af skabe-

ne, så man kan se hvad der skal være i 
det pågældende skab. Men det får vi 

næppe husudvalget til. Vi burde se at få 

ryddet op i rengøringsmidlerne. 

Aase ajourfører rengøringstjeklisten 

med Jespers notater, samt et notat om at 

dugene skal vaskes. Rengøringstjekli-

sten er ikke møntet på festudvalget. 

• Hvad med Speedy? Han er kommet ud 

af respirator og er under genoptræning, 

som forventes at tage i alt fald 3 - 4 

måneder. Men han er meget svag, og 
kan ikke rigtigt tale, og han må 

ikke få besøg af andre end den helt nær-

meste familie Tom og hans bedre halv-

del har taget rengøringstjansen, og hol-

der det sommeren over, men så skal vi 

til at finde anden rengøringshjælp. Vi 

kunne sætte annonce i klubbladet om 

der er nogen, der vil overtage. Vi tager 

det op på næste møde.  

 

10: Udvalgsrunde. 

Den sprang vi over pga. manglende tid. 
 

11: Eventuelt: 

Jesper sendte en mail ud om forsikring. 

De, der kan svare på spørgsmålene eller 

dele af dem, bedes skrive til Jesper, så 

han kan indhente forsikringstilbud. Leif 

og Carsten Svendsen ved en del. Husk 

også at få side-scanner med (den koste-

de 20000).  

 
Ros til tur-udvalget: det var dejligt at 

turudvalget påtog sig udgifterne til wie-

nerbrød på Øresundsakvarieturen, som i 

øvrigt var rigtig hyggelig. 

 

Diverse datoer: 

Bestyrelsesmøder - alle kl. 19 i klubben: 

Torsdag d. 19-04-2012 

Tirsdag d. 19-06-2012 

Torsdag d. 23-08-2012 

Tirsdag d. 11-10-2012 (Så skulle vi 

kunne nå at få indkaldelse til general-
forsamling i bladet)  

Torsdag d. 08-11-2012 (Behandling af 

evt. indkomne forslag til generalforsam-

lingen) 

Tirsdag d. 04-12-2012 

Medlemsmøder (hvis der viser sig inte-

resse): 

Tirsdag d. 20-03-2012 

Tirsdag d. 11-09-2012 

Generalforsamling: 

Lørdag d. 17-11-2012 - indkomne for-
slag skal være bestyrelsen i hænde se-

nest d. 07-11-2012 

 

Sekretær:    Formand: 

Aase T.     Ole B. 
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40 års  

jubilæums-

fest 
 

I år fylder Baracuda rundt,  

og det vil vi fejre med en stor jubilæumsfest  lørdag 

d. 2. juni 2012 kl. 18 i klubben. 
 

Aftenen byder på velkomstdrink, middag, festtaler, billede- og film-fremvisning samt 

musik og dans.  Prisen for dette arrangement bliver 150 kr.  
 

Det vil være skønt at se både aktive og passive medlemmer, forhen-

værende medlemmer og ægtefæller/partnere ved denne lejlighed. 

 

Har du en god historie, er du meget velkommen til at fortælle den 

ved festen. Emnet kunne f.eks. være historier fra klubbens yngre 

dage, dykkeroplevelser, historier fra udvalgene eller hvordan det er 

at være partner til en dykker-nørd. Der er frit slag. Og ligger du 

inde med billeder eller video fra 'gamle 

dage', så medbring dem gerne. 

 
Kender du nogen, som engang har været medlem i klubben, 

så lad endelig invitationen gå videre. 

 

Tilmelding til festen kan foretages på følgende måder: 

 Mail til Aase 

 Sms eller opkald til (Aases mobil) 

 Skrive sig på opslaget i klubben 

 

Svarfrist for tilmelding er d. 20. maj 2012. Betaling sker på selve dagen. 

Vel mødt, vi håber at se en masse både gamle og 
nye.. 

hilsen Festudvalget  

3 
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Her ved siden 

af er Baracuda 

Infos utrætte-

lige redaktør 

gennem man-

ge år: Mugges 

forklaring på 

denne mysti-

ske forside:  

 

Han efterlyste 

billeder til 

brug for klub-

bens 10 årige 

fødselsdag 

 

Og nu 

er det 

så 40 år 

vi fej-

rer... 

2 
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Baracuda står på hovedet... 


