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For og bagside er denne 

gang præget af billeder fra 

’tørdyk’ (er ture på land, 

hvis du ikke er klar over 

det)  

 

Forside: 
Fra tørdykket på Holmen. 

Øverst: Udsigt fra dykkerskibet  

Søløven 

Nederst: Der lyttes intenst til Peer 

inde i tryktanken. Se artikel side 19. 

 

Bagside: 
Billeder fra turen til Andama-

nerne. Læs side 6 

Øverst 
Lavvande. Tørdyk. I bogstavelig for-

stand. 

Nederst: 
Turister kunne blive fragtet op til pa-

ladset på elefantryg.   

Bladudvalget:  

Næste møde: mandag 12 august 2013 

kl. 21 efter svømning.  

Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

 

Deadline:5/04  Tryk: 15-19/april 

Juni udgave aflyst. 

Deadline:18/08, Tryk: 26-30/august 

Deadline:11/10, Tryk: 21-25/oktober 

 

Baracuda 

42. årgang  Nr. 2 april 2013 

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. R. 

Tom  D. P.  

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

 

Kasserer                   Sekretær 

Jesper M.    Aase P. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Tom D. P.  

Næste Baracuda-blad udkommer  

i august 2 013 

Antal trykte blade:  125 stk. 
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Lederen 

Så er da for søren snart forår, siger vi  

alle sammen. Der længes efter varme.  

Jeg har set folk sidde i læ med bar 

overkrop og med benene i en varm 

sovepose og solbade, selvom der var 
minus 12 ude i vinden. 

 

Sådan er det når vejret styrer den dan-

ske folkesjæl. Er det koldt, så brokker 

vi os solidarisk over det  Det giver et 

godt sammenhold. Og det kan da også 

være godt for noget  andet.  

 

Måske kan vi forvente lidt bedre sigt i 

starten af sæsonen. Jeg mindes stadig 

de jubeludmeldinger, der lød da en 

gruppe dykkere fra klubben var ude og 
dykke i Øresund tidligt sidste år. Sig-

ten var formidabel, ved kanonvraget. 

Man ku’ se omridset fra overfladen… 

 

Det glæder jeg mig også til at opleve, 

og men det nuværende vejr, burde der 

være klart et stykke tid endnu. 

 

Så er der bare det med kulden. Måske 

skulle vi bare gøre som en af klubbens 

instruktører på de tidlige dyk, i våd-
dragt: Mætte den med vand fra thermo

-kanden inden man hopper i vandet. Så 

kommer den første kolde indsivning 

ikke mod tør hud, og så isnende plud-

seligt. 

 

Well:  Forår!  Når du læser dette , er 

det sikkert i fuld gang med 200 km i 

timen. Og det går alt for hurtigt plud-

seligt, men så kan vi jo brokke os over 

det. Men nyd det nu alligevel.  

/Redaktøren. 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i stedet alle kalender -

oplysninger her: 
www.baracudaturudvalg.dk 

 

Kalenderen er altid  

Opdateret også med bille-

der. Tak til  Allan for denne service 

Ugedag dato emne 

lørdag 27-04 Gummi-

bådstur 

Flere dage 8-12 maj Lysekil 

mandag 25-5 Turudvalg i 

klubben 

lørdag 1-6 Gummi-

bådstur 

Lørdag  8-6 Gummi-

bådstur 

Lørdag  3-6 Gummi-

bådstur 

Sidder her og sætter blad op og tænker. 

Hvorfor skal jeg dog lave en kalender 

her. Den er uaktuel inden I får bladet. 

Se på Turudvalgets hejmmeside, eller 

på sigt klubbens kalenderside. 

Et spørgsmål: Skal jeg ikke droppe 

denne her kalender? De folk som vi på 

tur er alligevel opdaterede på anden 

vis, eller hvad siger I? Skriv til baracu-

dablad@groupcare.dk  

http://www.baracudaturudvalg.dk
mailto:baracudablad@groupcare.dk
mailto:baracudablad@groupcare.dk
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Formandens ord. 

Sidst, jeg sad og skrev forman-
dens ord, var før fastelavn, hvor 
jeg nævnte noget om at der nok 
var is på vandet, når vi skulle 
slå katten af tønden.  
 
At jeg skal sidde og skrive næ-
sten det samme, er ikke i orden. 
 
Vi trænger i den grad til sol og forår, 

ikke kun for at kunne komme i vandet, 

men og også for at kunne nyde vejret 

uden at skulle have hue og vanter på. 

 

Den årlige trykprøvning er gennem-

ført, og der kom en ordentlig stak fla-

sker med. Det er fint, at vi sender vo-

res flasker samlet til trykprøvning i det 

tidlige forår, så vi kan være klar til den 
kommende sæson.  

 

Desværre står der en del flasker tilba-

ge i klubben som også skulle have 

været til trykprøvning. Flasker som 

ikke kan identificeres, fordi der ikke er 

navn på flasken. Det er et problem at 

klubbens flaskereol bliver brugt til at 

lægge flasker på, og at man derefter 

”glemmer”, at de ligger der.  

 

Jeg havde den fornøjelse at gennemgå 

hele flaskereolen og fandt 8 flasker, 
som ikke var i orden.  

 

Og jeg fandt flere flasker som ikke er 

blevet monteret med ventil og flaske-

fod efter sidste trykprøvning. 

 

 En flaske havde ligget i 4 år. Og en 

flaske er udløbet efter sidste trykprøv-

ning, uden at der er blevet gjort noget 

ved den. 

 

Det er ikke i orden  
Alle flasker, der ikke har trykprøvnin-

gen i orden og som ikke er tydeligt 

mærket med navn, blive fjernet i som-

merferien. Vi kan ikke have flasker 

liggende, som kan være til fare og 

risiko, og som i øvrigt tager plads for 

aktive medlemmers flasker. 

 

Der vil i løbet af i år blive taget initia-

tiv til, at alle flasker, der skal ligge på 

klubbens flaskereoler, skal være regi-
streret. Det vil ske, så man nemt kan 

identificere flaske/ejer og om nødven-

digt kontakte ejeren og bede om at få 

den fjernet.  

 

Hvordan mærkningen kommer til at 

ske, er ikke afklaret endnu, men at det 

kommer til at ske, er sikkert. 

Vi er på vej mod højsæsonen og for-

håbentlig en masse kvalitets dyk fra 

strand og båd.  

 
Der vil uvægerligt komme dykkerda-

ge, hvor man kommer træt tilbage til 

klubben og gerne vil hjem til aftens-

maden, men der står en afrigning i 

vejen.  



5 

 

 

 

Kunne vi ikke i fællesskab prøve at 

kigge i garagen og sørge for, at tingene 

kommer ordentlig tilbage fra tur.  

 
Orker man det ikke efter turen, så gør 

det på først kommende klubaften, eller 

kør forbi efter arbejde dagen efter. Det 

skylder vi hinanden. 

 

Det udstyr, der er i garagen, er for ho-

vedparten klubudstyr, som DU har 

været med til at betale og som DU kan 

låne og som DU stiller til rådighed for 

dine klubkammerater. 

 

Pas på det og vis ansvarlighed. 
 

 

Rigtig god dykkersæson 2013, når 

vejret ellers vil det. 

/Formanden 

 

The noble art of  

doing it yourself. 

 

Flaskerensning  

I forbindelse med Nitrox-
blender kursus afholdt efter 
sommerferien, var vi et par styk-
ker, der blev enige om at vi ville 
forsøge at lave en fælles flaske-
rensedag. 
 
Den 24. november mødtes vi til mor-

genmad i klubben. Flere havde med-

bragt remedier, så der både kunne in-

spiceres og renses på en sikker måde. 
 

Fremmødet var relativt stort og vi hav-

de en hyggelig, til tider munter dag – 

både Baracudaer, Balticfolk og hund. 

 

Flaskeinspektion 

Der var medbragt 3 forskellige lyskil-

der, så de kunne sammenlignes og 

derudover et digital endoskop, så vi 

kunne se på flaskernes skuldre, lige 

under gevindet – der er det nemlig ikke 
muligt sådan lige at komme til at se 

noget. 

 

Vi så på egne flasker og kunne sam-

menligne dem med en fuldstændig ny 

endnu ikke luftpåfyldt flaske i O2-

rengøring. 

 

Det gav alt i alt gode muligheder for at 

se og især sammenligne flaskerne. Vi 

så naturligvis på flaskerne både før og 

efter rensning. Stor forskel og pæn 
variation. Visuel inspektion er en NDT 
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disciplin og kendere ved at både emne, 

øje omgivelser/forhold og herunder 

især belysning og betragtningsvinkel 

har stor betydning for resultatet. 

 
Anvendte lyskilder: 

De forskellige belysninger hjalp os til 

en praktisk erkendelse af dette. Vi 

brugte: 

De tre stave give et godt, omend nogen 

gange for kraftigt lys der har tendens 
til at blænde, den hurtige måde. 

Giver tilstrækkeligt lys og har den for-

del at den lyser nedad. Man blændes 

ikke og kan derfor bedre se f.eks. bun-
den. 

lygten var lavet med lav strøm igen-

nem lysdioden for at give lavt lysud-

bytte. Har du en oplader til en udtjent 

mobil liggende er det den perfekte 

forsyning til en hjemmelavet inspek-
tionlygte. Lysstyrken kan du selv be-

stemme ved at beregne faldmodstan-

den så der løber 20-30 mA igennem 

lysdioden. Billig og kan gøres god. 

Endoskop: 

Lysstyrken kan justeres og der kan 

sættes 5 graders spejl på enden så der 

kan ses flaskens skuldre. 

 

Flaskerensning – O2rengøring 
Ved O2-rengøring er det både flasken 

og dens ventil med tilhørende paknin-

ger, der rengøres. 

 

Der er flere forskellige måder at rense 

flaskerne på og de kan opdeles i 2 

Grupper: 

1. mekanisk rensning (her roterer fla-

skerne i længere tid med drejespåner, 

glasskår eller lignende) 

2. kemiske rensning (her vaskes og 

afsyres den indvendige overflade) 
 

På Nitrox-kursus lærte vi en afart af 

den kemiske rensningsmetode og den 

blev anvendt på dagen. 

 

LEDBERG DKK ca 69,- IKEA,  

LED lygte til nøglering ca. 10.- 

TIGER, eksklusive ståltråd. 

Endoskop ca. DKK 2000, ekskl. 

moms.  

Led lygte af ting fra brokkassen 
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Den kemiske flaskerensning sker i 2 

trin, dels olie rensning, dels afsyring 

for at fjerne de oxider/ den rust der 

virker som en svamp = beboelsesplads 

for alt der kan komme ned i flasken. 

Ventilens dele renses med ultralyd og 

der udskiftes de paknings-dele som 

trænger. Der samles og smøres med en 

fedt, der er forenelig med højt iltind-

hold. 

 
Flere havde indkøbt pakningssæt og vi 

fik talt en del om dette. Det viser sig at 

der er et væld af forskellige paknings-

sæt. 

 

Birgit havde haft held med sit, mens 

Eva's pakningssæt havde mindste en 

forkert o-ring.  

 

Vi kan kun råde alle til, at når de en 

gang har fundet ud af hvad der skal 

bruges til deres flaskeventil – så noter 
det. 

 

Her er en site som måske kan hjælpe, 

når du har målt din o-ring: 

http://www.m-seals.dk/da/shop/o-

ringe/o-ringe? 

 

Alle dele kommer en tur i ultralydba-

Eva's pakningssæt med Birgits tandlægejern (fra inkvisitionens tid - god til at udta-
ge o-ringe med) 

Flaskerensning foregik udendørs, her 
rulles flasker. Dejligt når underlaget 
ikke er plant, så skal der kun arbejdes i 
en retning. Ole tørrer med luft 

http://www.m-seals.dk/da/shop/o-ringe/o-ringe?gclid=CPWf45-Ns7YCFYLwzAodWm8A4A
http://www.m-seals.dk/da/shop/o-ringe/o-ringe?gclid=CPWf45-Ns7YCFYLwzAodWm8A4A
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det med lidt opvaskemiddel. Herved 

slås alt fedt/olie og evt. kalk af delene. 
 

 

Konklusion 

Vi kan selv lave både flaskeinspektion 

og O2-rengøring. Omkostningerne var 
DKK 100,- pr. næse - inklusive mor-

genmad og kammeratligt selskab blev 

den fordelte omkostning på 100,- pr. 

næse.  

 

Nogle fik inspiceret og renset 2 flasker 

for dette beløb, andre alene inspiceret 

flasker, så gennemsnitligt holder prisen 

nok pr. flaske. Det er naturligvis uden 

paknings-sæt. 

 

Birgit fandt CBS fine mærkater frem 
og flere fik så mærket deres netop ren-

sede flasker. 

 

Dagen gav os heldigvis mere erfaring 

og en del input til den foreløbige liste 

Jørgen P.’s ventil adskilt. Det er pakningsdelene (o-ringe og skiver) i rød marke-
ring, der ud over ventilhuset, er i kontakt med luften/Nitrox-en og som derfor ren-
ses. 

Ultralydsapparat 
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(fra Nitrox-blender kursus) vi arbejde-

de ud fra. Bl.a. fandt vi ud af at der 

skal være  

 

 rigeligt med plastikskåle, 

 

 tragte i forskellige størrelser 

 

 plastpropper til at lukke flaskerne 

med når der rulles med væske 
 

 en rummelig beholder til kemika-

liespild 

 

 mere end en luftfyldt flaske til at 

tørre med 

 

Det ville være rigtig godt med en form 

for stativ, så flaskerne kan stå med 

bunden i vejret mens de lufttørres. 

 

Der skal nemlig bruges ca. 3 hænder til 

at holde flasken og samtidig sikre at 

luftslangen ikke smutter ud af flaske-
halsen. 

 

Vi vil senere lave en komplet liste over 

hvad der skal bruges og hvordan der 

skal gås frem. Det bliver ikke lige nu 

for vi skal først prøve flaskerensning 

en gang til inden det sidder fast. 

 

Det ville være morsomt hvis du delta-

ger næste gang. 

 

 
/Den nye Carsten 

/fotos: Deltagerne. 

Tanker omkring  

et dyk(ker) billede 

Ole har filosoferet lidt om et 

dyk, her mens vandet stadig er 

stift og bare hundekoldt. 

 
Efteråret 2011 var klubben i Vevang 

oppe på Norges vestkyst. Her havde vi 

en masse fine dyk i Golfstrømmen 

relativt varmt vand, som dog ikke var 

mere end 13 grader varmt. 

Ved Teviksholmen havde jeg tre fine 

dyk.  På billedet (på næste  side) ser 

det lidt koldt og klart ud. Jeg synes der 

er et flot lys i vandet. 

Der var masser af liv både til vidvinkel 

og makro.  

I min logbog har jeg skrevet følgende: 

flot dyk, store alger, god sigt omkring 

20-30 meter, søpunge, mange nøgen-
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snegle på algerne, masser af fisk, lys-

sej, berggylter, rødnæb, kæmpe taske-

krabber og søpindsvin, troldhummer, 

små lubber, fløjfisk. 

Jeg købte en bog i lokale dykkercenter 

Strømsholmen: ”Divingguide. Into the 

submarine rainforest” af den norske 

undervandsfotograf Nils Aukan. 

Han har samlet billeder fra mange års 

dykninger langs Atlanterhavskysten i 

nordvest Norge.  

Jeg har lige kigget lidt i den, det er en 

super bog med flotte billeder, og der er 

masser af oplysninger om dyrelivet og 

området i øvrigt. 

Hvis/når der bliver arrangeret en tur 

derop igen, så kan jeg stærkt anbefale 
at deltage - det er et fantastisk dykker-

vand som nordmændene har deroppe 

Nu kom jeg ikke på dykkertur ude i 

den store verden her i første halvdel af 

året pga sygdom, så det tænker jeg lidt 

på ligesom de fine blomster, jeg fik af 

klubben og som jeg blev meget glad 

for. 

Det kolde vintervejr har udskudt dyk-

kersæsonen; vandet er lidt for stift sta-

digvæk eller kun lige over nulpunktet.  

Men utålmodigheden efter at komme i 

gang med dykningen igen begynder at 

melde sig, så det kan nok ikke vare så 

længe inden jeg skal se at få fundet 

dykkerudstyret frem og komme i van-

det. 

 

 

 

 

 

/Tekst og billede Foto-Ole 
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Dykkertur til Andamanerne  

I februar 2013 drog 8 Baracu-
daer til Andamanerne i Indien. 
Andamanerne er en nord – syd 
gående øgruppe der ligger i den 
Bengalske bugt mellem Indien 
og Thailand.  

Øerne har status af naturreservat og 

derfor er adgangen for turister begræn-

set til udvalgte områder omkring Port 

Blair og Havelock. På de sydlige øer er 
al adgang for turister forbudt.  

 

Vi fløj med Finnair begge veje til og 

fra Delhi og med Jet time til Andama-

nerne. Alle tider blev overholdt punkt-

ligt og alle fik deres bagage. I Delhi 

havde vi et døgns ophold hvor vi var 
ude at se nogle af byens seværdighe-

der. Her kan luften skæres ud i blokke 

og overalt er der beskidt og støvet. 

Trafikken er intensiv og hensynsløs. 

Bl.a. er rødt lys i vejkrydsene kun vej-

ledende og den der er mest fræk har 

forkørselsret. 

 

Vi fløj fra Delhi via Calcutta til Port 

Blair. Her får man et fint indtryk af 

hvor tæt Indien er befolket. Hele land-

skabet er hyldet i dis og meget af det er 
luft forurening. I Port Blair mødte vi 

den virkelige tropiske varme på 31 

grader og høj luftfugtighed. Vi blev 

grundigt tjekket og fik udstedt en ind-

rejse tilladelse med tydelig angivelse 

af hvornår vi skulle skrubbe af igen.  

 

Vi blev kørt ned til havnen hvor vi 

efter et par timers venten sejlede med 

hurtigfærge til Havelock. Her bemær-

kede jeg at fotografering skal udføres 
med forsigtighed. Det skyldes jo nok at 

havnen er fyldt op med flydende vrag 

– gennemtærede vrag som stadigvæk 

er i brug. 

 

Da vi stod af færgen ved Havelock 

blev vores indrejsepapirer og visa til 

Indien igen grundigt tjekket. Små inder 

kvinder i kaki uniform holdt orden på 

geledderne og de så eddikesure ud.  

 

Vi ankom til ”FULL MOON RE-
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SORT” efter mørkets frembrud og fik 

anvist vores ”telte” med hårdt tag.  

De var ganske udmærkede. Så blev der 

hældt mad indenbords og kort efter gik 

alle til køjs. 

 
Vi havde 2 dyk pr. dag og de to første 

dykkerdage var i min optik skuffende. 

Megen strøm, dybe dyk og uklart 

vand.  

Som den eneste fotograf på holdet 

knipsede jeg løs, men næsten alle foto 

fremstod uinteressante.  

 

Når man spiser mad i Indien gælder ” 

Cook it, peel it or forget it” og drik 
kun vand fra flaske.  Alligevel fik jeg 

dårlig mave og det kostede en hel dyk-

kerdag. Her skal man lade naturen gå 

sin gang og blive tømt hel ud. Ingen 

kemikalier og kun drikke rigeligt med 

rent vand, så dagen efter var jeg OK 

igen. 

 

De tre resterende dykkerdage var for-

rygende gode. Vandet var klart og der 

var kun ringe strøm. Tidevandet har en 

niveauforskel på 1½ til 2 meter så det 
er store vandmængder der skal flyttes 

to gange i døgnet. Om morgenen skul-

le vi gå flere hundrede meter ud til 

vores båd. (se bagsiden) 
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Heldigvis sørgende inderne for at bæ-

rer det tunge grej.  

 

Båden måtte herefter zig zagge ud 

mellem forhindringer på bunden. Læn-
gere ude ventede en større båd som 

sejlede os de 20 km ud til vores dyk-

kersted. 

 

Al dykning var gruppedykning. Vi gik 

ned langs bundtovet og svømmede 

rundt samlet med èn guide forrest og 

èn bagest.  

 

Der er ikke mange levende koraller 

tilbage og en Eninja for et par år siden 

havde forårsaget omfattende ødelæg-
gelser. Jeg tror nu også at dynamit 

fiskere har deltaget. Der var store sti-

mer af farvefulde fisk og jeg fik nogle 

rigtig flotte video stribs. Jeg havde 

håbet at se mantaer, hvalhajer o.l, men 

måtte nøjes med at se store tun og nog-

le enkelte barracudaer. 

 

Når vi kom tilbage til kysten var tide-

vandet højt så vi kunne træde ud af 
båden direkte ud på strandbredden. 

Det var flot at gå langs stranden i til 

tider tæt mangrove. I tusmørke kunne 

vi se alt som silhuetter og inde imellem 

de mange rødder kunne vi høre Tik 

Tak Tik Tak fra saltvands krokodiller-

ne.  

 

Vi gik helt ind til Havelock fra lejren 

og tilbage igen ad ”landevejen”. Plud-

selig forsvandt al strøm for at komme 

igen få minutter efter. Der var mange 
boder med frugt og grønt samt daglige 

forbrugs goder til billige priser, samt 

spisesteder hvor du selv kunne kalde 

på den høne du ville have serveret – af 

med hoved og fjerdragt i en fart, op i 
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gryden og hurtigt var der et måltid 

klart. Køleskabe er jo nok en sjælden-

hed her. 

 

På et marked dristede jeg til at købe 12 
CD’er med lokal hindu musik. Efter 

hjemkomsten til DK afspillede jeg 

dem. Min kone var flad af grin da hun 

hørte resultatet, som hun sammenlig-

nede med lyden fra et knirkende ekset 

cykelhjul.  

 

FULL MOON Resort er en hyggelig 
dykkerlejr med et rart personale, hvor 

man føler at personalet har holdninger 

til deres arbejde og godt vi give kun-

derne en god oplevelse.  

 

Vel tillavet mad i store mæng-

der, men totalt tørlagt for alko-

holiske drikke.  Kingfish øl måt-

te vi indtage på en nærliggende 

pub i tusmørke.  

 

Vi var i lejren en uge og på vej 
hjem foretog vi en uges rundtur 

syd for Delhi ned til  Rantham-

bhore tigerpark. Her  var vi hel-

dige at se en tiger allerede på 

første rundtur i parken.  Det er et 
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dyr på 300 kg , der dagligt skal have 

20 til 25 kg kød. Vi så mange hjorte, 

impalaer og hvad de ellers hedder. Jeg 

spurgte vores guide og påfuglene også 

stod på tigerens menukort –” ja da” – 

sagde han – ”det er en slags snack for 

tigeren”.  

 
Vi så en del paladser på rundturen 

hvor TAJ MAHAL afgjort var det flot-

teste. Det har taget 30.000 mennesker 

22 år at bygge paladset og hvert år 

renser inderne hele paladset så alt står 

skinnende rent. Ved Amber paladset 

kunne turisterne blive fragtet op til 

paladset på elefantryg og her gik mere 

end 100 HUN elefanter i fast rutefart. 

 

Vores chauffør var effektiv og hen-
synsløs og med flittig afvendelse af 

hornet brasede vi os frem i trafikken 

der er hektisk og kaotisk. Mange steder 

så man totalt overbelastede lastbiler og 

kvæg der stod og gik midt i trafikken. 

Der brændes affald af i vejkanten så 

der overalt er en sveden lugt. Langs 
vejene bor folk i lerklinede hytter og 

inde i byerne i papkasser o.l. Overalt 

tørres kokasser der benyttes til bygning 

af bolig eller til brænde. Der er menne-

sker alle vegne og mange tiggere. Hver 

gang man skulle tisse kostede det pen-

ge – næsten mere end det kostede at 

købe vand. 

 

Flyveturen hjem gik også godt. Ved 

flyskift i Helsinge var der under 30 

minutter til rådighed så her var det 
godt at Finnair stod for begge flyvnin-

ger. Det var et kuldechok at komme 

hjem til kulden i DK igen.  

 

Stor tak til Eva og Foto Ole som havde 

planlagt turen. 

 

Desværre kom Ole ikke med på turen, 

men jeg vil da ønske at han kan delta-

ge næste gang vi skal på eventyr ude i 

den store verden. 
 

/Gearløs. Tekst og foto 
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Giannis D, Carnatic, Chrisoula K og 

Kimon M. 

Turen starter og ender i Sharm el 

Sheikh.   

 
Pris ca. 8000,-  

 

/Allan 

Liveaboard Nord Rødehavet med At-

lantis Rejser.  

Fra Sharm el Sheikh. 

Tilmelding senest 2-9-2013 

 
Oplev en uges dykker-safari, der er 

fokuseret på vrag  som  for eksempel 

 

Dunraven, World War II wreck Thist-

legorm,  skibskirkegården Abu Nahas 

Tur til Rødehavet 

Opslagstavlen 

Baren har indkøbt friske flaskeventil  

pakninger (M25x2) 

Jer der har fået trykprøvet jeres flasker kan få monteret flasken med en frisk pak-
ning.  Gi' besked til Ole formand, hvis I har behov for en pakning.  

 

Alm pakning:  10 kr.  

Nitrox godkendt : 20 kr.  

Vidste du at Linus Torvalds, som stod bag Linux, også har startet et projekt med 

et FRIT dykkerprogram, der kan aflæse alverdens dykker computere, blot 

du har dit connect-kabel. Det er en test værd.   

Læs mere her: http://subsurface.hohndel.org/ 
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Hold til højre for den sorte stri-

be (hav dén på venstre hånd) i 

svømmehallen…Så støder vi 

ikke sammen. ;-)  

Her er et billede  hvor .  
man overhovedet ikke kan se hvem det er.– hit med et bedre... 

Opslagstavlen 

Vandpolo og fridykning 
Deltage i  vandpolo (mandage ca. kl. 

21) og træning i lettere fridykning.  

(onsdage ca. kl. 21). 

Deltagelse kræver at du melder tilba-

ge til mig om du vil deltage – da 

der kun vil blive arrangeret noget hvis 

der er tilpas mange tilmeldte. 

 

/Bjarne (bgl298@gmail.com) 

Send fortsat nye billeder 

Vi vil gerne lave en medlemsliste med billede på opslagstavlen, så 

medlemmerne opfordredes til at indsende et vellignende foto af sig 

selv til Aase  

aase.t.pedersen@gmail.com) 

Det her er fak-

tisk ret inte-

ressant. Tjek 

det ud. 
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Vi var cirka 20 forventningsfyldte 

klubmedlemmer som i november 1976 

tungt lastede med dykkerudstyr tog på 

en billig charterferie til Eilat i det syd-

lige Israel, lejede et par Folkevogns-
pickup’er og kørte med Tobby som 

rejseleder sydpå 

langs Sinai’s øde 

kyst, hvor den 

eneste bebyggel-

se var nogle be-

duinlejre og isra-

elske militærfor-

lægninger. Sinai-

ørkenen var den-

gang besat af 

Israel som havde 
erobret området 

under seks-

dagskrigen i 

1967.  Der lå 

stadig efterla-

denskaber fra 

krigen langs 

vejen. På turen 

havde vi megen 

nytte af bo-

gen”Red Sea 
Divers Guide” 

som var udkom-

met nogle år 

inden og som 

hjalp os med at 

finde frem til de 

gode dykkerste-

der.  

Turen blev en stor succes og blev der-

for gentaget i november 1977, hvorfra 

billedet stammer.  Det er taget ved 

Marsa El Muqabila, et godt dykkersted 

cirka 25km sydvest for Eilat.  

I november 1976 var klubbens 

daværende formand Tobby P. 

initiativtager til klubbens første 

store udenlandsrejse til Røde 

Havet.  

 
Nogle år 

inden hav-

de han 

sammen 

med klub-
bens stif-

ter Simon 

C. været 

på en rejse 

til Israel, 

hvorfra de 

var kørt 

langs Si-

nai’s øst-

kyst ned 

til Sharm 
El Sheik, 

som den-

gang var 

en mili-

tærlejr 

langt væk 

fra civili-

sationen.  

Her havde 

de dykket 

ved Shark 

Point (Ras 
Um Sid) 

hvor der havde været så mange hajer 

på det lavvandede rev, at de først efter 

mange betænkeligheder havde samlet 

mod nok til at gå i vandet.  

Tobby P. + Judith  
Muqabila, Sinai november 1977 

Stidsen’s historiske foto’s   
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Den 4. april havde Baracuda 
arrangeret et besøg på Søvær-
nets dykkerskole, Holmen. Om-
kring 50 interesserede deltog, 
heraf omkring halvdelen fra Ba-
racuda og resten fra andre klub-
ber.  
 
Selvom programmet blev 

ændret i sidste øjeblik, og 

vi derfor ikke fik set dyk-

kerskoleens museum, fik vi 

en herlig eftermiddag på 
holmen. 

 

Dykkerskolen uddanner 

militært og civilt dykker-

personel inden for SCUBA

-dykning og overfladefor-

synet dykning ned til 80 

meter.  

 

Ud over grunduddannelser-

ne afholder dykkerskolen 
også en række efteruddan-

nelser inden for erhvervs-

dykker området.  

Skolen har landets bedste 

kompetencer inden for 

dykning og udstyr, og som 

offentlig myndighed, bistår 

noget at skolens personale, 

med at udrede dykkerulyk-

ker for Politiet. 

Peer fortalte om dykker-

skolens opgaver med en sjælden ildhu, 

og i en foranderlig verden, var det be-

friende og høre på en, som vedstod sig 

at være kulturbærer for dykkerskolen. 

 
 Peer var nu sanitetsansvarlig på stedet, 

men havde en lang række dykkerud-

dannelser og aktiv dykning bag sig, så 

der var ingen i lokalet der var i tvivl 

om Peers viden og høje kvalifikatio-

ner. Deltagerne havde mange spørgs-

mål til Peer og meget af det handlede 

om dykkersikkerhed og risici. Peer gav 

nogle gode svar, og jeg tror vi var 

mange der tænkte over flere af de gode 

pointer der kom frem. 

Udstyret er sjældent årsag til uheld, 

Besøg på Søværnets 

dykkerskole,  

Holmen. 

Peer fortæller om dykkerskolens bygninger 
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forkert anvendelse og menneskelige 

fejl er der hyppigste årsag. 

 

En af Peers vigtigste synspunkter, var 

at holde sin dykning inden for ens per-
sonlige komfortzone, og rykke ens 

komfortzone langsomt, i takt med man 

opnår erfaring som dykker. Her kunne 

man virkelig mærke, at Peer som kul-

turbærer stod for gentagelser af øvelser 

og træning, så uheld kan forebygges og 

undgås. 

 

De farligste skader: 

De mest graverende skader kommer 

ved lungesprængninger af forskellig 

art, derfor anså Peer, de sidste 10 me-
ter af opstigningen som de farligste. På 

de sidste 10 meter udvider lungerne sig 

fra halv volumen til fuld volumen, og 

da mennesket er indrettet på den måde, 

at vi instinktivt forsøger, at holde vej-

ret under vand, er der grund til at ind-

øve udånding og langsom opstigning 

på de sidste 10 meter. I Peers øjne var 
den mest risikable dykning jo-jo dyk-

ning mellem 0 og 10 meter. 

 

Ud over den gode dialog og oriente-

ring gav Peer også en rundvisning på 

nogle af dykkerskolens faciliteter, hvor 

vi bl.a. så skolens trykkammer som 

tidligere har været anvendt til behand-

ling af dykkerskader. Også her kom 

Peer med en oplysning, som jeg i hvert 

fald hæftede mig ved. Øret er naturligt 

surt og ved længere ophold i et tryk-
kammer, vil ørets surhedsgrad ændre 

sig og gradvist blive basisk. Denne 

ændring øger risikoen for øreinfektio-

Her kan nogle af deltagerne ses i monitoren på kontrolpanel t til tryktanken.  

Mens Peer i baggrunden fortæller. 
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ner og derfor skal et trykkammer hol-

des så rent og bakteriefrit som muligt. 

Hov, det er jo det der sker når man 

dykker meget i stærkt saltholdigt vand 

eksempelvis i Rødehavet, og det er 
måske derfor årsagen til at mange op-

lever øreproblemer. 

Der kan derfor være ide i at opretholde 

ørets naturlige kemi ved at bruge egne-

de øredråber eller dykke med hætte så 

vandudskiftningen mindskes. 

 

Mungus stod for opfyldelsen af vores 

drengedrømme, nemlig en omvisning 

på det ombyggede krigsskib Søløven, 

som nu er skolens dykkerskib. Det var 

bare en fed oplevelse, som ikke kan 
beskrives, men som skal opleves. 

 

Jeg tror der er mange af os, som fik en 

drengedrøm opfyldt den eftermiddag, 

og der er sikkert mange som gerne 

ville snuse rundt på skolen en uges tid, 

og indånde den pragtfulde atmosfære 

der hersker på den arbejdsplads. Jeg er 

sikker på vi alle kunne lære en masse. 

 
Tak til Søværnets dykkerskole på Hol-

men for at tage imod os. Tak til Peer 

og Mongus for nogle uforglemmelige 

timer og tak til Niels, Chefen for dyk-

kerskolen for det lod sig gøre. 

 

Der var stor interesse for sikkerhed 

ved dykning, mulige risici og forebyg-

gelse af uheld, hvorfor det måske var 

en god ide og tage emnet op på et 

kommende medlemsmøde, evt. med 

deltagelse af en ekstern foredragshol-
der fra eks. DSF. 

 

/Tekst: Lars V.H. 

/Foto: Jan M. 

Mongus fortæller i skibets maskinrum (hvor man absolut ikke skal have ’klaus’) 
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  Makkertjek  

Dette nummers makkertjek er skrevet 
af Nils på opfordring af Lars.   

 

Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke 

Jeg skulle jeg tre uger til Kenya sam-

men med Thorleif (Klubbens dansker, 

der nu er svensker). 

 

Dengang var formålet med turen at 

komme ned til noget varme og sol og 

jeg ville gerne fiske.  

 

Thorleif sagde at så skulle vi også dyk-

ke og så måtte vi jo finde en dykker-

klub - heldet var med os da vi valgte 

Baracuda. 

 

Hvor mange dyk har du haft  

Jeg har logget ca. 350 dyk og så er der 

nok et par der er smuttet ved siden af. 

Som alle andre lagde jeg hårdt ud det 

første år og siden er det sløjet af. Da 

klubben tilbød et (exit dykning) kursus 

(trestjerne) hoppede jeg på og på ma-

gisk vis svandt min dykkeraktivitet 
ind. Nu er jeg begyndt at gøre lidt me-

re ud af det igen. 

 

Hvilken dykkerdragt bruger du 

I dag dykker 

jeg mest i 
varmt vand og 

bruger en godt 

brugt 3 mm 

dragt der. Jeg 

har længe dyk-

ket i 7mm 

våddragt, si-

den opgraderet 

til semidry 

(kan stærkt 

anbefales), og 
så har jeg for 

nylig købt en 

ny trilaminat 

tørdragt for at 

kunne deltage 

lidt mere i 

klubbens gum-

mibådsture - 

det er ikke 

lykkes så godt, 

men jeg håber 
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jeg får taget mig sammen i år.  

 

Tørdragten er valgt af komfortmæssige 

årsager da kulde og så mig ikke har det 

så godt sammen. 

 

Hvordan vil du beskrive dig som selv 

som dykker (teknisk. vrag  eller blom-

ster dykker.) 

Jeg har dykket både fra strand og båd 

incl kutterture på vrag i Kattegat og 

Østersøen. Jeg har også deltaget i en 

del ture til Rødehavet, men i dag er det 

mest Similan Islands i Thailand når det 

lige skal være en hurtig nem dykkertur. 

 

Jeg er bestemt med på spændende dyk-

ning men lige så meget til at der også 

er noget der hedder after diving - en 
disciplin jeg synes vi mestrer ganske 

godt i Baracuda.  

 

Jeg er meget dykker fordi jeg kan lide 

at være i elementet. Om det så er vrag 

eller natur kan komme ud på eet. Men 

naturen er stadig det der trækker mest. 

 

Er der noget du er speciel glad for ved 

dykning. 

 Et godt dyk er sammen med en eller 

flere gode makkere der matcher hinan-

den. Jeg kan huske et dyk på Elephant 

Head Rock ved Similan i Thailand 

hvor jeg dykkede med Erik (Slagteren) 

og et par stykker mere. Der var en del 

surf og vi svømmede gennem en 

"swim through" hvor vi pludselig blev 

mødt af en fantastisk modstrøm. Vi 

klamrede os til alt hvad der var og 

pludselig forsvandt "strømmen" igen 
og vi begyndte at svømme igen. Så 

kom "strømmen" bagfra og vi blev 

nærmest skudt ud af swim through 

som kanonkugler. Det var ret vildt og 

da vi spurgte guiden bagefter sagde 

hun at hun ikke tog hvem som helst 

med på den tur... det tror vi på men vi 

var glade for at vi fik turen - og at det 

gik godt. 

 

Har du oplevet en uheldsituation på et 

dyk. 

Jeg har på et elevdyk ved Humlebæk 

strand været ude for at min regulator-

slange skød af 1. trinnet. Først troede 

jeg at vi blev sejlet over af en færge, 

som det buldrede, men så var der ikke 

luft i sutten. Da det foregik på 5-6 me-

Nils til after diving i Vevang 2011 
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ter vand valgte jeg at gå i overfladen. 

Siden fandt næste hold sutten med den 

afskudte slange. Ellers begrænser det 

sig vel mest til glemt blybælte og druk-

nede lygter. 

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i dykker 

Næh... nok ikke så meget mere. Jeg 

dykker mest med Jørgen og Erik og vi 

kender hinanden ret godt når vi dykker 
så det er mest hvis det er et lidt specielt 

dyk vi snakker lidt om hvad vi vil gøre 

dernede. Man kan vel sige vi følger de 

almindelige regler for kommunikation.  

 

Vi kan derimod godt finde på at aftale 

hvad vi skal efter dykket, især hvis det 

er dagens sidste dyk... 

 

Er der noget udstyr du drømmer om at 

få fat i, eller noget du sværger til. 

Jeg tænker på jeg vil købe noget rejse-

udstyr, noget der fylder og vejer mini-

malt. Needless to say - det skal kun 

bruges i varmt vand. Buddy har lavet 

en rejsevest og Apex et regulatorsæt.  

 

Jeg er ikke så kritisk med udstyr til 

varmt vand, faktisk lejer jeg gerne 

udstyr på stedet så jeg slipper for at 

slæbe rundt på det efter dykkerturen. 

 

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor. 

Jeg vil gerne aflevere stafetten til  Erik 

H. - slagteren - som jeg har dykket 

med siden Baracuda turen til Thailand 

tilbage i... øh... ja... 1998 tror jeg det 

har været.  

 

/Nils 

Foto: Jan og FotoOle 

Nils i sin tørdragt på havnen i Vevang 
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Tirsdag 5/3-2013  

 
1 Valg af dirigent. 
Peter O. blev enstemmigt valgt som 

dirigent, og kunne konstatere at gene-

ralforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2 Afstemning om bestyrelsens 

forslag til vedtægtsændringer 

som vedtaget den 17. november 

2012 
Jesper gennemgik ændringerne, som 

var de samme, som alle stemte for til 

den ordinære generalforsamling - på 

nær rettelse af 2 stavefejl. Årsagen til 

at vedtægterne ikke kunne vedtages på 

den ordinære generalforsamling var, at 

på en ordinær generalforsamling skal 

halvdelen af medlemmerne være til 

stede for at vedtage vedtægtsændrin-
ger.  Da vi ikke var så mange, kunne 

vedtægterne først vedtages på denne 

senere ekstra-ordinære generalforsam-

ling, hvor det er nok med almindeligt 

flertal uanset hvor mange, der tropper 

op.  

Ændringerne går i store træk ud på at 

der skal kunne nedsættes udvalg ved 

behov, og på en præcisering vedr. 

elektronisk kommunikation. 

Henrik P. uddybede ved at fastslå at 

vedtægtsændringen ikke var udformet 
med det formål at få klubbladet ud 

elektronisk - det er en helt anden dis-

kussion. 

Flemming S. ville gerne undgå forkor-

telser og syntes det ville være bedre at 

skrive 'Dansk sportsdykkerforbund' 

end 'DSF', men det blev ikke taget til 

efterretning.  

Desuden blev der advaret om at når vi 

indførte egne sikkerhedsregler som 

supplement til DSF's regler, så risike-

rer vi at få 2 sæt sikkerhedsregler, som 

måske ikke stemmer overens. Sådan 

var det engang, så derfor droppede 

man Baracuda's egne sikkerhedsregler. 

Henrik P. kunne fortælle at Baracuda's 

sikkerhedsregler udelukkende er et 

supplement til DSF's sikkerhedsregler, 

hvis DSF skulle finde på at slække for 
meget på sikkerhedsreglerne. I øjeblik-

ket er det eneste, de indeholder, at hvis 

blot én i et makkerpar vil dykke med 

makkerline, så skal parret dykke med 

makkerline, samt at dykkerlederens 

instrukser altid skal følges. 

Hvis der skal ske ændringer til Baracu-

das supplement til sikkerhedsregler, 

kan disse indstilles til bestyrelsen af 

sikkerhedsudvalget. Der blev diskute-

ret en del for og imod supplement til 

DSF's sikkerhedsregler. 

Til sidst afholdt vi afstemning ved 

håndsoprækning, og vedtægtsændrin-

gen blev enstemmigt vedtaget. 

3 Eventuelt 
Ingen havde noget til eventuelt, og den 

ekstraordinære generalforsamling blev 

afsluttet. 

Referat fra  
ekstarordinær 

 Generalforsamling 



26 

 

 

Tirsdag d. 5. februar 2013 

Til stede:  Aase, Jan-O, Ole, Carsten, 

Henrik, Tom og Jesper. Afbud: Jan M. 

 

1: Valg af ordstyrer:   Jan-O blev valgt. 
 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede: Jesper blev valgt 

 

3: Underskrift af referat fra sidste møde:      

Blev udskudt til næste møde 

 

4: Orientering fra formanden: 

Båden:  

Der er en skade på båden, som det vil 

koste DKK 5.000 at udbedre hos en 

reparatør. Ole undersøger om Jens kan 
løse opgaven. Montering af skridsikkert 

underlag på dækket blev drøftet, men 

fravalgt pga. prisen. Den foretrukne 

løsning var at male gulvet med ru ma-

ling, når det var nødvendigt. 

Banner: Ros til det flotte banner på ga-

ragevæggen mod arenaen. Bestyrelsen 

vil dog gerne have den belyst for at øge 

synligheden. Ole undersøger med Poul. 

 

5: Ekstraordinær generalforsamling og 
medlemsmøde 5/3: 

Sikkerhedsregler: 

Klubben anvender som minimum DSFs 

sikkerhedsregler med den tilføjelse, at 

mellemline skal benyttes, hvis én i mak-

kerparret ønsker det. Bestyrelsen erin-

drer medlemmerne om, at dykkerlede-

rens anvisninger ALTID skal følges, og 

at dette har fortrin for makkerpars egne 

beslutninger. 

Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer-

ne årligt får kontrolleret deres flasker, 

hvilket i øvrigt er gældende iht. danske 

regler. Klubflasker SKAL gennemgås 

årligt.  

 

Revision af regler og forretningsorden: 
Henrik har lavet et forslag til revision 

af husregler og bestyrelsens forret-

ningsorden. Aase vil sende alle obliga-

toriske dokumenter til bestyrelsen til 

kommentering inden medlemsmødet. 

Det drejer sig om vedtægter, husregler, 

sikkerhedsregler og bestyrelsens for-

retningsorden. Ole vil kigge på vel-

komstbrev og indmeldelsesblanketten. 

 Klubbladet: 

Jan M. vil tale med Carsten S. om 

postforsendelse af blad 1 og 2 for i år. 
For alle senere blade står klubben for 

distributionen. Kommunikationsudval-

get arbejder på et forslag, som i en 

foreløbig form forventes at blive præ-

senteret på medlemsmødet. 

 Klubbens trailer: 

The never ending story. Emnet vil bli-

ve sat på medlemsmødet. I lyset af 

mulige tilsagn om sponsorstøtte til en 

evt. ny trailer er bestyrelsen positivt 

indstillet på at overveje et skifte. Pro-
blematikken med vægtbegrænsninger 

og mulige begrænsninger i hvem, som 

kan køre med båden, skal dette forhold 

indgå i overvejelserne. Jan-O vil tale 

med Allan. 

 Tiårsplan: 

Bestyrelsens forslag sendes snarest til 

Jan-O, som vil fremlægge udkastet på 

medlemsmødet. Bestyrelsen lægger op 

til, at der kan nedsættes et udvalg, som 

vil præsentere en plan på efterårets 

medlemsmøde (17/9) 
Emner til medlemsmøde 5/3: 

Klubbens trailer 

Bladets fremtid 

Workshops om dykketeknikker 

Tiårsplan 

Referat af  
bestyrelsesmøde 
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Agendaen for den 5. marts er spisning 

kl. 18:15, ekstraordinær generalfor-

samling 19:00 og medlemsmøde umid-

delbart derefter. 

     
6: Blank if. dagsordenen. 

  

7: Gennemgang af bestyrelsens opga-

veliste: 

Flere punkter kunne slettes, men flere 

nye blev tilføjet. Det forsøges atter at 

påføre forventet sluttidspunkt for en 

opgaves færdiggørelse med det forfæn-

gelige håb, at det vil føre til flere opga-

veafslutninger og hurtigere end vi er 

vant til. Listen er vedhæftet og nu i 

prioriteret orden. 
        

8: Tiårsplan: 

 Gennemgået ovenfor. 

 

9: Klubbens økonomi: 

Vi er for tiden 112 medlemmer, og 

klubbens økonomi er sund. Bagkasse-

rer Leif har udfærdiget ansøgningen 

om aktivitetstilskud, der inden den 15. 

februar skal være kommunen i hænde. 

Bestyrelsen har skrevet under, og nu 
mangler blot revisors underskrift, hvil-

ket Aase vil klare samt overholde fri-

sten for indsendelsen. 

 

Leif rejste spørgsmålet om placeringen 

af klubbens midler, og Jesper vil finde 

en løsning sammen med Leif. 

 

10: Nyt fra udvalgene: 

Fotoudvalget: 

Fotokursus ”CMAS level 2” udbydes. 

Kommunikationsudvalget: 
Har afholdt to møder, og det ser ud til, 

at en form for integration af Groupcare 

og klubbens hjemmeside kan lette 

mange komplicerede opgaver. Dette og 

en drøftelse af klubbladets fremtid vil 

blive drøftet, når et oplæg er komplet. 

Redaktionsudvalget: 

Blad nr. 1 er på vej i posten, som er 

sponsoreret.  
Festudvalget: 

På grund af diverse forhindringer drop-

pes nytårskuren. Der laves mad til den 

ekstraordinære generalforsamling. 

 

11: Blank if. dagsordenen. 

 

12: Eventuelt: 

Bådkort: 

Det blev på en tidligere generalforsam-

ling pålagt turudvalget at vurdere for-

dele og ulemper med erfaringerne med 
bådkort (partoutkort til alle sæsonens 

klubdyk). Turudvalget skal fastholdes 

på denne opgave. 

Ansvarsforsikring: 

Ole vil undersøge, hvorledes klubben 

er dækket ved evt. ansvarspådragende 

skader. 

Groupcare: 

Aase optages som administrator. 

Den blå planet: 

Tom vil undersøge omkostningerne til 
og mulighederne for et evt. sponsorat 

af ”den Blå Planet” (det nye Danmarks 

Akvarium). 

 

Udvalg for PR: 

Tom vil bringe dette under drøftelse i 

kommunikationsudvalget. 

 

Mødet afsluttedes kl. 22:15. 

 

Jesper M. /20130206. 
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1. Valg af ordstyrer: 

Peter O. valgtes til ordstyrer. 

2. Status på kommunikationsudvalgets 

arbejde. 

Jesper fortalte at udvalget ikke var 

kommet meget langt endnu, men de 

var dog enige om at kommunikationen 

skulle være elektronisk, og at adgan-

gen til det skal være gennem vores 

hjemmeside. Man vil prøve om man 

kan bruge nogle af groupcares funktio-
ner, men gennem vores egen hjemme-

side. Målet er bl.a. at få en aktiv kalen-

der på nettet. 

Det blev indvendt at man som regel 

ikke kan komme ind på groupcare i 

'normal' tid med mindre man er vip 
medlem. Henrik kunne dog fortælle, at 

han ikke har haft problemer med at 

komme ind på groupcare til trods for at 

han ikke er vip-medlem, så måske er 

situationen ved at blive bedre. 

Lars H. kunne desværre ikke være 

med, men havde sendt et forslag om at 

vi skulle bruge facebook noget mere - 

det ville gøre os mere synlige, og nog-

le har spået at private hjemmesider er 

ved at forsvinde til fordel for steder 

som facebook. Det sidste udsagn be-

virkede en del debat. Konklusionen var 

at vi stadig tror på at vores hjemmeside 

er en god ide, men at det nok ikke er 

tosset også at prøve at bruge facebook. 

Der er en del medlemmer, der ikke vil 
være med på facebook, men det er 

måske der vi kan finde de unge menne-

sker. 

Alt i alt er udvalget nok ikke helt langt 

nok til at vi for alvor kan diskutere 

emnet, men næste møde afholdes 21. 

marts kl. 19 i klubben, og alle som har 

en mening, er velkomne til at være 

med. 

Til sidst på mødet kom følgende input 

til kommunikationsudvalget: Det ville 

være fedt med en samlet portal, hvor 

alle dykkerklubbernes ture var med på. 

3. Baracuda bladets distribution. 

Carsten, som i mange år har været su-

per sød og sponsoreret både arbejds-

kraft og økonomi til at distribuere bla-

det via postvæsenet, kan ikke yde den-

ne storslåede service længere. Så nu 

skal vi selv til at stå for det økonomi-
ske. Derfor har redaktionsudvalget 

lavet et forslag til hvordan vi kunne 

distribuere bladet elektronisk i fremti-

den.: 

1. Næste gang (nr 1 årgang 

2013) sendes det ud som 

sædvanligt. 

2. Medlemmerne gøres op-

mærksom på at fra næste 

efterfølgende nummer 2 år-

gang 2013 trykkes et min-

dre antal blade. (100 mod 

175) De lægges i klubben 

til afhentning af de akti-

ve medlemmer. Samtidigt 

reklameres for bladet som 

PDF på nettet. 

3. Medlemmerne kan tilmel-

de sig en liste, og kun 

disse (forhåbentligt få)

vil få tilsendt bladet. 

Portoen betales af klub-

ben. 

4. Herefter trappes antal-

let af trykte blade ned 

til at dække de aktive 

Referat af medlems- 

møde d. 5. marts 2013 



29 

 

 

medlemmer, som kommer i 

klubben, samt de der skal 

sendes. Herudover findes 

bladet kun som PDF på 

hjemmesiden eller som link 

i folks mail-boks. 

5. Ved udgangen af 2013 

(nr.1 2014) findes bladet 

kun som PDF?? På længere 

sigt måske som e-bog ?? 

 

Bjarne havde erfaringer fra en anden 

klub, hvor det at bladet ikke længere 

blev udsendt, havde den effekt at de, 

der sjældent kom i klubben følte sig 

endnu mindre tilknyttet, og det have 

den tendens, at flere meldte sig ud. 

Jan M. kunne fortælle, at selvom han i 

seneste blad har skrevet, at man skal 

henvende sil til ham hvis man vil have 

bladet pr. post fremover, så er der ikke 

kommet nogle henvendelser. 

Det havde f.eks. Bjarne ikke set, så det 

kan måske være lidt farligt at skulle 

melde sig positivt til for at få bladet 

med posten - det er måske bedre at 

melde sig fra, hvis man synes det er 

nok med en elektronisk udgave, eller 

man ligeså godt kan hente et udprintet 

eksemplar i klubben. Man kunne sætte 
en opfordring til at spare klubben pen-

ge ved at modtage bladet elektronisk i 

bladet, hver gang det udkommer. 

En har skrevet at han måske ikke vil 

være medlem, hvis bladet forsvinder. 

Man kunne også vælge en løsning, der 

går ud på at de printede blade lægges i 

klubben sammen med stakken af la-

bels, og når man tager et blad med 

hjem, tager man også sin label med.  

Når bladene har ligget i klubben i 14 

dage, kan man så sende resten med de 

resterende labels. Evt. kunne man ku-

vertere bladene, så man er sikker på, at 

når man tager sit eget blad, så får man 

også label'en med. Kuverteringen kun-
ne evt. ske ved at lægge en stak blade, 

en stak kuverter og label'sne på bordet 

i klubben, hvor vi kunne kuvertere det 

nå vi alligevel sidder og snakker på 

klubaftnerne efter svømning. En indi-

kator for hvem der skal have tilsendt 

bladet, kunne være at tage stakken af 

uafhentede DSF medlemsbeviser. Der 

blev ikke draget nogen endelig konklu-

sion, men det virkede som om en del 

stadig gerne vil have et 'papirblad'. 

 4. Drøftelse af behov for ny trailer til 

båden. 

Allan har fremsat forslag om at anskaf-

fe ny Brenderup trailer til båden, da 

der er meget bøvl med relativ hyppige 

skift af lejer og bremser på vores nu-

værende snipe trailer. Den gamle trai-

ler vil formentlig kunne sælges til ca. 

10.000 kr., og Gearløs har givet et ge-

nerøst tilbud om 5000 kr. i tilskud til 

en ny trailer.  Alt i alt vil det forment-

lig ikke koste klubben mere end i om-
egnen af 6000 kr., hvilket er lidt min-

dre end vi har brugt på reparation af 

bremser i 2012. Så hvis det er korrekt 

at de vandtætte lejer betyder færre re-

parationer - også af bremser - kan en 

ny trailer i teorien tjene sig hjem på 1 - 

2 år. Desuden skulle tidspunktet for 

salg af trailer være godt nu - der er 

endnu noget tid tilbage før den skal 

synes. 

Allan havde også hørt sig for hos andre 

klubber, som var tilfredse med deres 

Brenderup trailer. 
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Herefter blev det livligt diskuteret om 

det vil passe at den ny trailer får færre 

problemer, eller om det er ren reklame-

gas med de vandtætte lejer, og at pro-

blemerne skyldes at vi af og til kom-
mer til at køre traileren for langt ud i 

saltvandet. De tilfredse klubber brugte 

måske ikke deres trailer lige så meget 

som os. Der blev også givet udtryk for 

at det var vigtigt at den, der passer 

traileren og også oftest kører med den, 

er tilfreds. 

Der blev spurgt om ny trailer vil bety-

de større vægt, og at færre så må træk-

ke den med deres bil. Den ny trailer i 

sig selv vil ikke betyde øget vægt, men 

det kunne måske være en ide ikke at 

veje traileren helt så langt ned for at 

undgå overvægt. Til gengæld har færre 

så en bil, der kan trække båden. Herun-

der blev nævnt at det pt. er muligt helt 

legalt at låne en firmabil til privat kør-
sel mod at 'frikøbe' den for en dag 

(koster 225 kr.) 

Til sidst tilkendegav forsamlingen om 

de synes det ville være en god ide at gå 

videre med trailer køb. Det blev en-

stemmigt vedtaget at være en god ide. 

 

5. Workshops om dykkerteknikker. 

Ole fortalte at han og Tom sidste år 

havde lavet workshop i svømmehallen, 

hvor det blev trænet at sætte smb 

(overfladebøjer) op, og det havde væ-
ret populært. Skulle vi gøre det igen i 

år ? Ole har fået grønt lys fra bademe-

steren om at låne hallen en lørdag eller 

søndag. 

Henrik nævnte at der i forvejen er ret 

få til svømmeaftnerne, så det ville væ-
re bedre at holde det  på en ordinær 

svømmeaften, så vi kan vise at vi reelt 

bruger hallen i 'normal tid' til klubbens 

formål. Hvis vi gør det, skal vi nok 

have fjernet bane-adskillelsestovene, 

så man ikke får rodet bøjerne ind i 
dem. Der skal nok være plads til både 

svømmere og dykkere - evt. kan svøm-

merne primært holde sig i de yderste 

baner hvor bunden alligevel skråner, 

eller de kan svømme på tværs i den 

lave ende, eller vende om når de når til 

den dybe del. 

Der blev spurgt hvilke emner vi ellers 

kunne tage op på workshop'sne, og der 

blev nævnt 'løb tør for luft øvelse', 

hvor man lader sin flaske løbe helt tør, 

så man ved hvordan det føles, og 

'mand over bord', hvor vi hopper i van-

det iført normalt tøj, så vi får erfaring 

for hvordan det er. 

 

6. Tiårsplan. 
Tiårs planen er en plan over hvilke 

store investeringer vi forventer der 

kommer i løbet af de næste 10 år, så vi 

kan spare op til det på forhånd. 

Jan O. spurgte til om der var nogle 

forslag til hvad vi skal investere i af 

større ting. 

Der blev nævnt at den ene dør i lokalet 

er i ret dårlig stand. Men det er kom-

munen der står for reparation af selve 

bygningen. 

Der blev nævnt at vi kunne købe en 

klub-bil til at trække båden, hvis vi på 

et tidspunkt får store problemer med at 

få chauffører nok til at trække båden. 

Det kræver dog nok at vi har en meka-

niker i klubben, der kan reparere den. 

Her kom indvendinger på at det så nok 



31 

 

 

var billigere at leje en båd eller booke 

sig ind på dykkerforretningernes båd-

ture med tilskud fra klubben. Man kun-

ne måske også formedelst kørepenge 

låne en bil af et af de medlemmer, som 
har en stor nok bil, men som ikke skal 

med, hvis det kniber. Eller måske man 

kunne blive medlem af en låne-bils 

ordning ? Men indtil videre plejer vi at 

kunne finde en til at trække båden når 

vi skal på udflugt. 

Der blev nævnt et induktionskomfur - 

det nuværende er ca. 20 minutter om at 

varme vand til ris. Hertil blev nævnt at 

det måske også kunne hjælpe med gry-

der, der ikke bulede i bunden. 

Der blev spurgt ind til om det måske 
kunne være en ide at kaste os over 

andre aktiviteter, end lige præcis dyk-

ning? F.eks. kunne vi udveksle med 

flyveklub, så vi kunne få prøveflyve-

tur, og de kunne få prøvedyk. Forsla-

get så ikke ud til at have stor opbak-

ning. 

 

/Ref. Aase 

 

 

Friske e-mail  

Adresser, stadig aktu-

elt. 

@ 
 

Kære alle, 

Bestyrelsen vil meget gerne have din 

gældende e-mailadresse oplyst. 

Hvis du er i Groupcare med en gyldig 

e-mailadresse er denne allerede regi-

streret, og du behøver ikke at foretage 

dig noget – andet end måske lige at 

tjekke, at adressen nu også er god 

nok….. 

 

Hvis du ikke er i Groupcare, eller har 

ændringer, send da venligst den e-
mailadresse, som du gerne vil kontak-

tes på til kasserer@baracuda.dk. 

 

Denne indsamling af e-mailadresser 
har ikke noget med kommunikations-

udvalget arbejde at gøre. Udvalget, 

som blev nedsat på den seneste gene-

ralforsamling, har haft sit første møde 

medio december, og der skal laves en 

del arbejde, før tankerne bliver konkre-

te. 

 

På forhånd tak for hjælpen med ajour-

føringen. 

/Jesper 

mailto:kasserer@baracuda.dk.
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