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Forside: 
Øverst:   
Nogle klubmedlemmer har dykket ved 
Seychellerne, hvor der er et meget rigt 
fiskeliv. Her en enkelt ’sweetlip’ i sin 
typiske position under  en bordkoral. 
/foto: FotoOle 
 

Nederst: 
Ny politik for svømmehalskort 
Vigtig artikel på side 4. 
 

Bagside: 
Øverst 
En af de utallige stimer ved Seychel-
lerne.  /foto: FotoOle 
 

Nederst:  
Dykkere i overfladen, set fra underfla-
den. 
/foto: FotoOle 

Bladudvalget:  
Næste møde pr mail.18 juli 2016 
Tilmeld dig via hjemmesiden 
Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

Mandag den 8 august 2016 

Lørdag den 15 oktober 2016  

Baracuda 

45. årgang  Nr. 1 april 2016 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

D. 

  

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Carsten G.  

  

Kasserer                   Sekretær 

Leif  H.    Aase P. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Lars H. N.    

Næste Baracuda-blad udkommer  

i   august 2 016 

Antal trykte blade:  125 stk. 

Et billede fra Seychellerne. En såkaldt 
Sweetlip, kom tæt på for at se hvad det 
var gang i. /Foto Jan M. 
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Lederen 

Hold da op.  
 
Der meldes friskt ud fra bestyrelsen i 
dette nummer. Om ny politik på svøm-
mehalsområdet for at du kan få et ad-
gangskort til svømmehallen. 
 
Det er nye tider. 
 
Om det nu skulle vise sig at være en 
aprilsnar, kan kun tiden vise. Det er 
godt nok en stærk mistanke redaktøren 
nærer, efter at være kommet sig over 
chokket.  
 
Men hvis det ikke er, er det sandelig 
lige før, at bestyrelsen faktisk hermed 
har løst problemet med kantbisssernes 
ulyst til at vogte over de svømmende. 
 
Der vil jo åbenbart møde en person fra   
bestyrelsen frem til hver svømmehals-
aften for at udlevere de nye adgangs-
kort. Og så var det vel lige for , at man 
lige så godt kunne sætte sig i svømme-
hallen og holde øje i stedet. Smart ik-
ke! 
 
Nå læs nu artiklen.  
 
Og lad os så sammen spekulere over, 
om vi måske bare skulle deles om ar-
bejdet og tage 15-20 minutter hver på 
kanten, når vi nu er mødt frem til 
svømmeaften.  
 
Så ville mange bekymringer være 
overflødige, og nye kort skulle ikke 
overadministreres eller narres april. 
 
/red.  

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

Se også kalender -
oplysninger her: http://
www.baracudaturudvalg.dk/ 
Kalenderen er altid opdateret også 
med billeder.  

Fra hjemmesiden: 

Blå, blå  læber på Seychelleren 
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Kantbisser 
Klubben er forpligtet til at stille med 
kantbisser når vi låner svømmehallen, 
som har opsyn og kan yde førstehjælp, 
iværksætte bjærgning og tilkalde red-
dere hvis der sker en ulykke.  
 
Ansvar: 
Bestyrelsen har ansvaret for at klubben 
overholder aftalen med svømmehallen, 
og sker der en ulykke uden at der er en 
kantbisse til stede, er det bestyrelsen 
der bærer hele ansvaret.  
 
Hidtil har ordningen været baseret 
på frivillighed og fællesskabsforpig-
tigelse, men desværre må vi erken-
de, at det ikke længere er nok.  
 
For at sikre at der altid står en kant-
bisse når der er svømmere i vandet, 
har bestyrelsen aftalt med svømme-
hallen at vi efter sommerferien star-
ter op med 10-turs kort i stedet for 
sæsonkort. 
 
Optjening: 
For at optjene et 10-turs kort skal 
man have været kantbisse 1 gang. 
Nu kan vi ikke alle starte med at 
være kantbisse, så i opstarten udle-
veres 2 stk. 10-turs kort pr. medlem, 
1 ”brugskort” og 1 ”reservekort”.  
 
Reservekort: 
Idéen er, at man frit kan svømme på 
”brugskortet” og kan afholde en 
kantbissevagt i god ro og orden, og 
så har man ”reservekortet” at falde 
tilbage på hvis man ikke kan nå at 
afholde en vagt, eller hvis man ikke 
kan nå at hente et nyt ”brugskort”. 

 
Der vil være et bestyrelsesmedlem til 
stede 1. mandag og onsdag i hver må-
ned i klubben fra kl. 19:30 til 19:50 til 
udlevering af nye svømmehalskort.  
 
/Bestyrelsen 

Om kantbisser, svømmehalskort og fremtiden. 

10 TURS KORT 

07-08-16 

Gyldig til 07-09-16 

Nyt kort til svømmehallen 
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Formandens ord 

Som beskrevet i formandens ord i sid-
ste blad, så kom tørdragten på værk-
sted for at få skiftet lynlås. 
Der er blevet sat en plastik lynlås i 
dragten, kaldet en Ti-zip. Den skulle 
være væsentlig mere robust end de 
kendte metal lynlåse, så den forventer 
jeg mig meget af i den sæson, som 
ligger foran os. 
 
Flasketjek: 
Flasketjekket er i år blevet lavet uden 
ordentlig markering af hvilke flasker 
der er blevet synet. Det kan der rådes 
bod på nu, da der er kommet flotte 
labels til flaskehalsen. Labels kan blive 
udleveret af sikkerhedsudvalget. 
 
For os, der har behov for det, vil der 
meget snart blive lavet en flaskerens-
ning i klubben. Nitrox anlægget er 
oppe og køre, så dem der vil benyttes 
sig af denne facilitet, skal have sat 
deres flasker i O2 service.   
 
Foredrag: 
Henover vinteren har der været et par 
foredrag. Vi fik en invitation fra Kon-
Tiki til at komme og se gamle og gen-

fundne smalfilm fra dengang Danne-
broge blev opmålt tilbage i midten af 
1980’erne. De havde inviteret en or-
lovskaptajn, der forsket i Dannebroge i 
mere end 25 år til at fortælle om slaget 
inden vi skulle se film. Foto Ole run-
dede aftenen af med at fortælle om 
sine oplevelser fra dengang. Det var en 
spændende aften, hvor vi set og snak-
ket dykning. 
  
Nøgensnegle og teknik 
I sidste måned kom Olav B. og Kim H. 
forbi Baracuda for at fortælle om hule-
dykning og teknisk dykning. De viste 
film fra deres rejser rundt i verden, 
med fokus på huledyk. Meget spæn-
dende. En af gæsterne til dette arrange-
ment var Jørn A., som nok er den per-
son, der ved mest om nøgensnegle. 
Han fortalte kort om, at han er ved at 
skrive en bog om nøgensnegle i Dan-
mark og i den forbindelse har planer 
om at holde et foredrag om emnet. Han 
har lovet at invitere Baracuda, så for 
jer, der også interesserer jer for disse 
små skabninger, hold øje med mail og 
klubkalender i de kommende måneder. 
 
Skyllepladsen 
Skyllepladsen ved garagen er ved at 
materialiserer sig. D. 16 april vil der 
blive lavet flisearbejde, hvor der i dag 
er granitskærver, og kan det nås, vil 
skylleristene blive monteret samme 
dag. 
 
En app til mobilen: 
I påskeferien faldt jeg over en lille 
folder, der fortalte om en ny app, som 
Verdens-naturfonden har lavet. I den 
app kan man hjælpe med at registrere 
arter i havet og ved kysten. Vi ser me-
get under vandet, så vil det ikke være 
naturligt at registrere det vi ser til glæ-
de for andre? 
 

(Fortsættes på side 6) 
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Nye steder efterlyses 
Til sidst vil jeg igen opfordre alle til at 
være nysgerrige med hensyn til dyk-
kerpositioner. I stedet for bare at tage 
med på de ture som turudvalget laver, 
eller endnu værre, lade være med at 
dykke, så kom med forslag til udval-
get. Undersøg mulige positioner og 
arranger turen. Turudvalget vil hjælpe 
og støtte op med alt hvad de kan for at 
få dit arrangement gennemført. Turud-
valget er med på den værste, inden for 
de rammer som vi har grej til. Og husk 
så at vi er ikke begrænset af kun at 
kunne dykke, når turudvalget arrangere 
dyk. Der er altid mulighed for at dykke 
med Kon-tiki. Har de en interessant 
tur, så er det bare at tage med dem. 
Tjek deres kalender på www.kon-
tiki.dk.  
På gensyn under vandet.   
/Formanden  

Smukt, meget varmt , fugtigt, og dyrt. 
 
I år gik turen til Seychellerne. Eva og 
Foto Ole havde lavet en grundig re-
search og skruet en fin tur sammen til 
en overkommelig pris. Seychellerne 
ligger 7 grader syd for ækvator så det 
er en lang flyvetur.  
 
Tropevarme 
Da vi trådte ud af flyveren på Mahe 
blev vi mødt af en kvælende tropevar-
me og det måtte vi døje med på hele 
turen. Jeg har rejst meget i troperne, 
men kun få steder har jeg døjet med 
varmen og fugtigheden.  Heldigvis 
blev vi transporteret rundt i køretøjer 
og skibe med aircondition som gjorde 
transport behagelig. 
 
Basen: 
Dykkercentret ligger ved Beau Vallon 
i en bugt tæt ved Seychellernes hoved-
stad Victoria. De har to plastik både 
hver med to motorer på 150 HK så det 
gik kvikt med at komme ud til dykker-
stederne.   

SEYCHELLERNE 

En læbefisk (6 bar wrasse) i vilde farver ved Seychellerne /Foto Jan M. 
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Fine guider: 
Guiderne var OK og underholdende. 
Vores ”Skinny divemaster with a big 
mouth” moppede en kulsort bådfører 
på underholdende vis. Så må vi jo håbe 
at den sorte mand også syntes at det 
var morsomt.  De fleste sejlturer tog 
under 10 minutter fra dykkercentret og 
bestod at 2 dyk med 30 min overflade-
tid.  
 
Frodigt: 
Der er en overflod af fiskestimer og 
mange steder flotte koraller. Jeg var 
heldig og fik rig lejlighed til at filme 
store blæksprutter som Lars og Ole 
fandt til mig. De satans dyr skifter far-
ve så de falder i med omgivelserne. På 
en enkelt tur sejlede vi mod nord i 30 
minutter. Her skulle der være store 
havdyr, men det må vi have til gode til 
en anden gang. Vejret skifter meget og 
der er mange skyer der beskytter mod 
den stegende sol.   
 
Uvejr ses på afstand som en grå tåge 
der går fra skyerne og ned i vandet. 
Når man så sejler ind i tågen bliver 

man grundigt vasket og regndråberne 
stikker i ansigtet. Bølgerne stiger i 
størrelse og det ser flot ud når regnen 
slår ned i vandet. Det har jeg filmet un-
der vandet og op mod overfladen. 
 
Foto Ole og jeg købte 2 ekstra dyk. Vi 
sejlede stik sydvest i 20 min og kredse-
de rundt i 10 min inden dykkerstedet 
blev fundet. GPS er åbenbart ikke nået 
til Seychellerne endnu. Der var dybt og 
stærk strøm. Det er tit betingelserne 
hvis man vil se store havdyr såsom ha-
jer, rokker, mantaer o.l.  
 
Vi gik ned langs bundtorvet og mod 
strømmen til et udsigtspunkt, hvor vi 
langt ude kunne se en sværm af eagel-
rays. Der var meget kort bundtid her, 
så vi måtte hurtigt vende om. Min fla-
ske var nede på 30 bar inden jeg var 
oppe i båden igen.  
Førstegangs dykkere 
Det viste sig at vi havde flere første-
gangs dykkere med og deko foregik i 
en stor rodebunke nær overfladen. Alle 
overlevede. Det var nu blevet hårdt 
blæsende vejr og båden sejlede iland. 
Jeg forventede at andet dyk blev aflyst, 

Alle dyk begyndte og endte fra stranden. /Foto Lisbeth  
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men det var kun begynderne der skulle 
i land.  
 
Vi sejlede ud igen få minutter fra ky-
sten og havde et fint dyk i 1 time på lo-
kalrevet. Beau Vallon Reef.  Da vi 
kom i overfladen var bølgerne 2 m hø-
je. Vi sejlede ind mod stranden og blev 
kommanderet til at tage  alt vores ud-
styr på minus blybæltet og hoppede 
overbord.  Herefter blev vi skyllet i 
land blandet op med skumsprøjt og 
sand.  Jeg lod mit videokamera køre 
hele vejen.  Det var nu meget sjovt at 
være Robinson Crusoe, der blev skyl-
let i land. 
Turistture: 
Vi arrangerede en heldagstur til nabo-
øen Praslin med hurtigbåd. Turen var 
arrangeret af selskabet 7 South og alt 
klappede fint. Vi havde medbragt ba-
detøj og fik lejlighed til at svømme 
rundt i en bugt der har nogle flot buede 
granitklipper med dybe furer. Jeg har 
undret mig meget over denne udform-

På 5m.’stop , kom de store Spadefish (gl.navn Batfish) tit meget tæt på. /FotoOle 

ning, som vi også så på stor dybde. 
En anden dag hyrede vi en bus med 
chauffør i 8 timer som kørte os rundt 
på Mahe. Det er meget frodigt land-
skab vi så overalt. Vi besøgte en the 
fabrik, der pakkede the både fra Sri 
Lanka og lokalt. Jeg var helt fascineret 
af en pakkemaskine der lavede the bre-
ve og som helt var styret af kurveski-
ver. Jeg har en fortid hos Danisco hvor 
jeg arbejdede med computerstyrede 

Furede klipper. Her på øen La Dige 
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pakkemaskiner – sindsygt indviklede – 
og som ligeså godt kunne have været 
styret af mekanik. 
 
Botanisk have: 
Vi besøgte en have ” Le Gardin du 
Roi” hvor man havde et større udvalg 
af alverdens planter til medicinsk brug 
og krydderier. Det var rigtig flot, men 
høj fugtighed og varme gjorde det uli-
deligt at være der. 
Hvis man vil dykke på Seychellerne 
skal man undersøge hvornår det er mu-
ligt. På alle vores dyk havde vi en utro-
lig flot sigtbarhed, men det er kun på 
udvalgte årstider fra januar til april. I 
juni og derefter er der høj algevækst og 
en sigt på få meter og det varierer efter 
et fast mønster. 
 
På ud og hjemtur mellemlandede vi i 
Abu Dhabi der ligger nær Dubai. Her 

har vi et samfund der udstråler grænse-
løs luksus (for de få) og hvor det gæl-
der om at overgå sine omgivelser med 
avanceret arkitektur.  
 
Meget af det er flot, men falder helt 
ved siden af når man sammenligner 
med den naturlige luksus som naturen 
bød på Seychellerne. 
/Tekst Gearløs 

Fra den frodige regnskov med Coco de Mere palmer I Valle de Mai  /Foto Jan M 
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Dykning med mellemline - en FAQ 
/ Sikkerhedsudvalget  

Hvornår bør der dykkes med mellem-
line? 
Ved dykning med ringe sigtbarhed og 
hvor der er fare for at dykkerne kan 
blive ført væk fra hinanden, f.eks 
strømdyk og opstigning i frit vand, bør 
der dykkes med mellemline. 
 
Hvordan dykkes der med mellemline 
Ved dykning med mellemline er det 
vigtigt at dykkeren fastholder sin posi-
tion og afstand til makkeren. I modsat 

fald kan mellemlinen lave løkker, som 
griber fat om dykkeren og hans udstyr, 
hvilket kan besværliggøre dykningen 
og i værste fald fjerne maske og lunge-
automat fra dykkeren. 
 
Hvor kan der med fordel dykkes med 
mellemline? 
Ved dykninger som foregår i et to-
dimensionalt plan, hovedsagelig 
stranddykning, med flad bund og uden 
opretstående hindringer, kan der med 

Artiklens forfatter med mellemline et sted i Norge .  /Foto Jan M 
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fordel dykkes med mellemline. 
 
Hvor er det problematisk at dykke med 
mellemline? 
Ved dykninger i et tre-dimensionalt 
plan, f.eks vragdykning, hvor der er 
mange opretstående hindringer, er det 
besværligt at dykke med mellemline, 
da linen nemt vikler sig ind i opretstå-
ende vragdele. Det er desuden vanske-
ligt at fastholde sin position og afstand 
til makkeren. 
 
Hvornår må  mellemline frarådes? 
Ved hold på tre dykkere må det frarå-
des at alle tre dykkere bruger mellem-
line, da der er stor fare for at den mid-
terste dykker bliver viklet ind i linerne, 
da det er vanskeligt for 3 dykkere at 
fastholde deres indbyrdes position og 
afstand under dykningen. Her bør den 
mest erfarne dykker svømme uden line 
mellem de to andre, som så kan benyt-
te mellemline. 

 
Hvordan skal en mellemline udfor-
mes? 
En mellemline bør være 3-4 meter lang 
og ikke under ca. 8 mm i diameter. Li-
nen skal være af fletted tovværk og 
helst i en lys farve, som er let synlig 
under vandet. Linen bør være af et ma-
teriale lettere end vand eller forsynet 
med et flåd på midten. I hver ende skal 
mellemlinen have en tilkobling som 
nemt kan frakoble linen fra dykkerens 
basisline, som er fastgjort til dykkeren. 
 
/Stidsen 

En såkaldt DSF-mellemline 
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Fyraftensdyk, 
igen igen 

Baracuda er en dykkerklub, og nu star-
ter vi sæsonen op med de altid populæ-
re fyraftensdyk!  
 

Hold øje med mailboksen og med både 
klubbens og turudvalgets hjemmesider 
med altid friske informationer om akti-
viteter. 

 

I gang igen: 

Jeg har i vinterens talt med flere med-
lemmer løb, som gerne ville i gang 
igen med dykningen, og her er det jo at 
fyraftensdykkene kan anbefales, da det 
er nemt og overskueligt at komme i 
vandet selvom det nogen gange ser 
meget kompliceret ud med mellemli-

ner, bøjer med lange liner og store tun-
ge flasker.  

 

Det er dog ganske enkelt: mød op på 
standen torsdag aften, få grejet på og 
gå i vandet med din makker og nyd det 
den vægtløse fornemmelse (når du lige 
har fundet ud af, hvor meget bly du 
egentlig kan smide).  

 

Noget interessant: 

Der er oven i købet chance for at ople-
ve noget interessant eller sjovt f.eks. 
møde en krabbe, som flytter rundt på 
et ådsel eller angriber din lygte – det er 
lige til at komme i godt humør af.  

 

Det er min erfaring, at man på alle dyk 
oplever et eller andet særligt. Måske 
finder du en reje eller fladfisk, som 
tror sig kamufleret i sandet eller nogle 
fisk, som er nysgerrige og bliver hos 
dig.  
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Store forventning-
ner: 

Selvfølgelig kan 
det være, at du for-
venter koralrev tæt 
ved stranden og 
lidt længere ude et 
verdenskendt vrag 
– så er det måske 
svært at bliver be-
gejstret over små-
tingene.  

 

Men på den anden 
side, hvor fandt du 
sidst sådan en lo-
kalitet. Det skal jeg 
sige dig: på Bonai-
re, hvor jeg var så 
heldig at dykke 
sidste år. Men det 
kan efter min me-
ning fint gå hånd i 
hånd med hinan-
den. 

 

Nye steder: 

Tilbage til den 
kommende sæson, 
så vil vi forsøge at 
finde nogle dyk-
kersteder, som ikke 
er så kendte og vi vil også forsøge at få 
båden med i omfang, det kan lade sig 
gøre.  

 

Vejrguderne: 

Her kommer vejrguderne som sædvan-
ligt ind i billedet; for det er stort set al-
tid dem, der bestemmer, hvor vi kan 
dykke! 

 

Forplejning: 

Når dykket er overstået kan du blive 
forkælet med grillede pølser eller en 
Baracuda-burger fra Birgits Grill og 
ofte få en flot solnedgang oven i købet.  

 

For slet ikke at tale om en hyggelig 
stund med dine klubkammerater. Så 
forhåbentlig ses vi på de danske stran-
de en torsdag aften i løbet af somme-
ren. 

 

/Foto-Ole 
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Opslagstavlen 

Oplev spændende dykning i Lysekil  
fra den 4/5 til 8/5 2016. 
Der flotte begroede klippevægge. Store taskekrabber, dødemandhænder, søpunge 
og rigt nordisk undervandsliv. Er vi heldige skulle der kunne opleves små blæk-
sprutter på natdyk. Som regel vand med rimelig sigt. 

 
 

Gummibåden er med på turen, og der er også meget fin stranddykning direkte fra 
campingpladsen til 25+ meter. 

Der er ophold og overnatning i hyt-
ter på Fossen camping. (Nu med 
nye hytter: Men også telt kan med-
bringes) 
 
Turprisen er på max kr.1200 som 
inkludere overnatning, al dykning 
og alle måltider.  
 
Tilmelding på baracuda.dk eller 
kontakt Allan  
(baracudaturudvalg[snabelA]
mail.dk  
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Opslagstavlen 
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Der er tradition for at der ved udnæv-
nelsen af Årets Baracuda, fortælles lidt 
om den person, der skal udnævnes.  
 
Anekdoter: 
Der er altid anekdoter at fortælle om 
den der udnævnes skulle man tro, men 
det er ikke nemt at stalke Årets Bara-
cuda, når det ikke er muligt at finde 
ham på Facebook. 
 

Årets Baracuda dukkede op i Baracuda 
i januar 2010 og gjorde ikke meget 
væsen af sig. 
 
Vi så faktisk ikke ret meget til ham i 
de første år. Faktisk studsede jeg over 
en person, der kom til et flaskeeftersyn 
for nogle år siden. Jeg anede ikke 
hvem han var. Han kom ind i dette 
lokale og splittede sit dobbelt 10L fla-
skesæt ad, så der kunne blive kigget i 
flaskerne. Sættet blev samlet igen og 
Året Baracuda forsvandt igen. 
 
Trailerkørekort 
I sommeren 2012 dukker Årets Bara-
cuda kortvarigt op igen. Jeg har fået 
arrangeret, at vi i klubregi kan tage 
trailer kørekort og det vil han da gerne 
have. 
Materialeudvalg 

På Baracudas generalforsamling udde-
les en pris til en person, som har gjort 
ekstra meget godt for klubben i årets 
løb. 

Årets Baracuda 

Rasmus og formanden ved overrækkelsen /Foto Allan 
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Så kommer vi til materialeudvalgsmø-
det i december sidste år. Her dukker 
Året Baracuda op. Der er vist kun gan-
ske få ved det møde, der ved hvem han 
er, men under mødet, tager Årets Bara-
cuda en god del af de opgaver der skal 
laves på båden. Her i blandt fejlfinding 
og reparation af lanterner på båden, 
udskiftning af sædet på konsollet og 
kontakt til producenten i England og 
bestilling af diverse reservedele der 
fra. 
 
Her i foråret kunne Årets Baracuda så 
bekendtgøre over for mig, at turen til 

Ares faktisk var hans før-
ste tur med klubbens båd. 
Og det blev kun til selve 
turen, for hans makker og 
kone blev søsyg, mens de 
ventede på at det skulle 
blive deres tur, så Årets 
Baracuda kom slet ikke i 
vandet den dag.  
 
(Se en beretning om denne 
tur i nr.2 juli 2015: ”Det 
mistede anker ”/red.) 
 
Nitroxanlægget: 
Årets Baracuda sørgede for 
i sommers at få afleveret 
de pinligt gamle Oxygen-
flasker, som vi har haft 
stående i flere år og fik 
skaffet to nye. Årets Bara-
cuda tog derefter fat i at få 
serviceret, repareret og 
derved genskabt vores 
Nitrox anlæg. 
 
 
 
 
 
 
 

Årets Baracuda er i år, som 
nogle få måske har fundet ud af, Ras-
mus B. 
 
Kæmpe tillykke til Rasmus og tak for 
indsatsen. 
 
/Tekst Ole, Foto Allan. 

Det er ikke kun hæder der følger med titlen  / 
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Stidsen’s historiske foto’s mm. 

så mange af i klubben. Der var derfor 
ingen dykkerture i vinterhalvåret, så 
det kunne vel være ligegyldigt om bå-
den frøs fast i isen. 
 
Is og træbåde 
De faktiske forhold for træbåde af æl-
dre dato er imidlertid anderledes. På 
grund af tidevand og strøm er der be-
vægelser i isen, som i bedste fald kan 
presse båden op af isen, men i værste 
fald trykke skroget sammen, så der 
opstår utætheder i fugerne og der træn-
ger vand ind i båden.  
 
Så længe isen stadig har fat i båden 
sker der intet, men ved forårets komme 
når isen smelter synker båden. 
 
Bunden opgave: 
Bådudvalget måtte derfor en gang om 
ugen finde det varme vintertøj frem og 
drage ned til Svanemøllehavnen og 

DYK-ET i Svanemøllehavnen   
i februar 1985 
 
Isvintre: 
I midten af 1980’erne var der en række 
hårde isvintre med iskolde østenvinde 
fra Rusland, som dengang stadig hed 
Sovjetunionen og var ledet af gamle 
mænd med en fortid i KGB.  
 
Sunde og bælter frøs til og lange un-
derbukser og uldne trøjer var nødven-
dig beklædning når man vovede sig 
udendørs. Klubbåden Dyk-Et lå nu i 
Svanemøllehavnen og frøs hurtigt fast 
i isen. 
 
Tørdragt er kun for de udvalgte: 
Dengang var udvalget af tørdragter 
meget begrænset og det var ikke noget 
som almindelige dykkere havde råd til. 
Det var kun for kapitalister og fanati-
ske helårsdykkere og dem var der ikke 
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Fra den  årlige tøndeslagning  i februar i Brøndby Havn. /Foto Allan  

hugge Dyk-Et fri af isen. Det var hårdt 
og ikke helt ufarligt arbejde som dog 
gav varmen.  
 
Lakridsen i sving 
På fotoet ses klubbens daværende for-
mand Jørgen, kaldet Lakridsen, svinge 
den store brandøkse. 
 
Om den store træbåd: 
Den store træbåd i baggrunden til højre 
blev også med jævne mellemrum tilset 
af sin ejer, en pæn, midaldrende herre.  
Han var som regel ledsaget af en nyde-
lig, ung dame. De brugte en times tid 
ombord med at inspicere fartøjet ind-
vendigt, men havde ikke tid til at hug-
ge båden fri af isen. 

 
Ved forårets komme sank båden. 
 
/tekst og foto  
Stidsen 

Forårsaktiviteter: 
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En familetur: 
I  mangel af dykkerture kan jeg fortæl-
le om vores kombinerede tur til  Puerto 
Rico. Vi havde længe snakket om at 
lave en familietur. Og i foråret ringede 
Rune og spurgte, om vi skulle tage til 
Puerto Rico? for Norwegian åbnede en 
ny rute dertil i November og billetterne 
var billige. Så vi slog til. Det var langt 
frem i tiden, så det var lidt fjernt at 
tænke på. Men lige pludselig var det 
November, og d. 20. fløj vi af sted . 
Selvom vi måtte tilkøbe en pakke ( li-
gesom når man køber bil) med bagage, 
mad om bord og valg af siddeplads var 
billetterne stadig billige. Og da vi var 
tidligt ude, havde vi god plads til bene-

ne ved en nødudgang. Ni timer tog det 
- direkte, så det var nemt.  
 
Det Caribiske hav, 
Vi havde booket det første par nætter 
på et lækkert hotel i hovedstaden San 
Juan, så vi lige kunne vænne os til de 
29-30 grader. Der var udsigt over Det 
Caribiske Hav, der viste sig fra sin 
urolige side, med bølgerne buldrende 
imponerende ind over klipperne.  
Efter et par dage lejede Rune og jeg en 
bil, og begav os  vestpå langs en meget 
flot klippekyst med masser af bølger, 
der brusede ind over klippehuler, hvor 
caribieindianerne holdt til for mange år 
siden. Efter et par timers kørsel drejede 
vi sydpå .  
 
En kaffeplantage 
Rune havde fundet en lille kaffeplanta-
ge inde i regnskoven , hvor vi skulle 
overnatte. Det blev en stor oplevelse. 
Vi fik først en times introduktion til 
kaffens historie af den tyske ejer. Der-
efter fik vi en rundvisning af hans søn. 
Kaffebønner er meget kønne at se på. 
Til sidst fik vi smagsprøver på mange 
forskellige måder at brygge kaffe på. 

En tur til Puerto Rico 

En historie i bladet behøver ikke altid 
kun at handle om  selve dykkene . 
 
Her indgår alt det ind imellem i denne 
frodige rejsebeskrivelse fra Birgit.  
(red.) 

frugter fra kaffebusk på kaffeplantagen.  
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Det smagte utrolig godt. Det var rigtig 
rene varer, og vi fik forklaring på, 
hvorfor kaffe somme tider smager så 
bittert (affaldsprodukter). Det var total 
øko. Hønsene gik omkring under kaf-
febuskene og hyggede sig med deres 
bitte små kyllinger, overvåget af de 
smukke haner. 
 
Frisk frugt, som i ’frisk’. 
Morgenmaden var et kapitel for sig. 
Masser af frisk frugt, som frugt nu 
smager, når det er modnet på  stedet. 
Alt var deres eget eller lokalt. Bagefter 
var der pandekager, eller rettere banan-
pandekager, lavet med bananer direkte 
fra klasen uden for terrassen. Og dertil 
kaffer i mange variationer. Det var 
lækkert. Efter morgenmaden fik vi lidt 
at vide om omegnen af de to andre gæ-
ster, og fik at vide af sønnen, at hvis vi 
kom tilbage for endnu en nat, ville han 
lave aftensmad til os. Vi slog til, trods 
det at Runes seng knirkede og knagede 
og truede med at bryde sammen. Og 
heldigvis for det. Sikken en middag vi 
fik, med omegnens friske råvarer. Og 
sengene klarede vi ved at bytte. 
   
Videre ud på øen:  
Vi måtte videre sydpå, øen er ca 180 
km øst-vest og 75 km nord-syd, og ve-
jene er temmelig snirklede, så det tager 
sin tid at komme frem. Vi nåede syd-
kysten med dens "dry-forest". På nord-
siden er der klipper, midt på øen er der 
regnskov, og på sydkysten er der tørt. 
Der indvinder de også salt. Under op-
holdet på en hyggelig hacienda tog vi 
også lige et par dyk.  
 
Har en GPS ikke altid ret? 
Så skulle vi tilbage nordpå og møde 
Bjarke, som skulle støde til os. I stedet 
for at køre videre rundt langs kysten 
besluttede vi, at tage turen tilbage igen 
gennem regnskoven.  Rune havde igen 
fundet et sted ude i "no where" som 

lød spændende, så vi begav os af sted. 
Vi kunne se på et kort, hvor vi skulle 
hen, men Runes mobil GPS ville noget 
andet, og den besluttede vi os for at 
følge. Det var ikke klogt.  
 
Jordveje 
Det gik efterhånden over i jordvej, op 
og ned (stejlt), hårnålesving, som man 
ikke kan forestille sig. Rune sammen-
lignede det med at køre radiobil, rattet 
gik fra side til side. Og der var ingen 
steder at vende, så vi måtte bare fort-
sætte. Til sidst holdt vi på en stejl bak-
ke med el-ledninger hængende ned for-
an forruden.  Så måtte Rune aktivere 
bremsen, så godt han kunne, og gå ud 
og sondere, mens jeg blev siddende 
helt stille, parat til at springe ud, hvis 
bilen skulle begynde at rulle.  
 
Civilisationen: 
Heldigvis kom han tilbage og meddel-
te, at nu så det ud til at blive bedre. Det 
gjorde det også, men langsomt. Langt 
om længe kom vi til nogle huse igen 
og vi kunne se, at vi nærmede os civili-
sationen igen. Og det var - bagefter - 
hele turen værd, vi kom til at sove i en 
hytte helt ude i regnskoven med en 
masse fremmede lyde. Morgenmaden 
næste morgen nød vi med udsigt over 
regnskov med skyer hængende ned 
mellem bjergene. 
 
San Juan 
Vi kørte så videre nordpå tilbage til 
San Juan og næste morgen ankom 
Bjarke, et døgn forsinket, fordi fæno-
menet "Black Friday" som skulle have 
debut i Pakistan, var så populært, at 
han måtte blive derude og få styr på  
tingene. Han var i øvrigt lige blevet 
ringet op af sin bank, fordi hans kort 
var blevet brugt i Karachi, Dubai, 
NewYork og San Juan, så man mente, 
der var noget galt, men det var bare 
den vej, han var kommet, så det var ok.   
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Udflugt til øen Culebra  
Et par timer efter hans ankomst kørte 
vi til østkysten, hvorfra vi skulle sejle 
ud til en ø med verdens smukkeste 
strand "Flamingo Beach". Man skulle 
være der i god tid, for at være sikker 
på at komme med. Det var bl.a. noget 
med, at de lokale har første ret.  
 
Ved ankomst mente vi nok, at vi kunne 
gå til vores lejlighed. Men vi endte ved 
en købmand, hvor vi  blev hentet af 
vores vært, som så sikrede sig, at vi fik 
lejet en af øens populæreste transport-
midler, en golfvogn, så vi selv kunne 
transportere os rundt på øen. Det gik 
ikke så stærkt, men det var praktisk, og 
ikke så varmt som at sidde i en bil. 
 
Flamingo Beach 
Det var en smuk ø, og den berømte 
strand var en rigtig Bounty Strand. Vi 
gik også derfra og over på den anden 
side, hvor vi kom til en strand næsten 
lige så flot, som vi stort set havde for 
os selv, og hvor vi kunne snorkle. 
 

3 stjerner og gode dyk: 
Øen var også en af de populære dyk-
kerdestinationer, så vi måtte afsted. Vi 
var kun os tre, og jeg tror aldrig de 
havde set  3-stjernede dykkercertifika-
ter. Et 1 stjernet instruktørbevis er ikke 
noget i forhold til det. Men en mor af 
sted med sine to voksne sønner er 
åbenbart  ikke noget, de oplever hver 
dag.  
 
Vi fik to gode dyk, dejligt i fred for de 
to guider, som hurtigt fandt ud af, at de 
selv kunne nyde turen, når de ikke be-
høvede at holde  øje med os. Det sidste 
dyk var på 4-5 meter vand, men vi fik 
set kæmpe hummere, edderkoppe-
krabber, masser af fisk og EN HAJ.   
Dejligt dyk. 
 
Den gamle by: 
Efter et par dage måtte vi tilbage til 
"fastlandet". Heldigvis stod bilen og 
ventede på os, da vi kom i land. Vi 
kørte tilbage til Hovedstaden, hvor vi 
boede i den gamle hyggelige bydel.  
 
Denne del af byen er, lige som så me-

Fra regnskoven, fra regnskoven. I området efter vores tur i ufremkommeligt terræn,  
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get andet, meget præget af det spanske. 
Vi blev der et par dage og nød stem-
ningen, restauranterne, cafeer og barer 
og gik tur langs den gamle bymur. 
Rune og jeg skulle først afsted. Så vi 
tog til lufthavnen fredag eftermiddag. 
Jeg blev lidt forvirret, for afgangen 
stod til AM i sted for PM.  
 
Forsinket 
Det viste sig, at flyet skulle være 12 ti-
mer forsinket, så vi fik hotelværelse og 
voucher til mad. Efter et par timer fik 
vi besked om , at flyet var 24 timer 
forsinket.  
 
Nu var gode råd dyre, så vi læste på 
vores rettigheder og fandt ud af, at vi 
sagtens havde råd til taxa. Vi ringede 
til Bjarke, at vi var på vej, og så fik vi 
endnu en dejlig festlig aften i byen.  
 
Hjemkomsten var bare udsat fra lørdag 
til søndag. Forsinkelsen var på grund 
af defekt fly , og da reservedele ende-
lig nåede frem, havde personalet været 
for længe på arbejde.  
 
På grund af netop disse omstændighe-

der udløste det en erstatning på 600 
Euro pr billet. Så der var fint råd til ta-
xa frem og tilbage til San Juan. 
 
/Tekst og foto: Birgit 
 

“Verdens smukkeste strand”: Flamenco Beach på øen Culebra.  
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KORT UDGAVE  
af referat fra Generalforsamlin-
gen d. 21/11-2015 Læs resten på 
hjemmesiden. Sammen med referater-
ne fra bestyrelsesmøderne. 

1 Valg af dirigent. 
Flemming S. blev enstemmigt valgt 
som dirigent, og kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovlig ind-
kaldt. 
 
2 Formanden aflægger beretning for 
det forløbne år. 
Ole B. aflagde beretning fra året: 
Der har Tyveri i klubben og der er stjå-
let temmelig meget udstyr. Heldigvis 
har de berørte dykkere kunne få erstat-
ning fra deres forsikring. Tyveriet har 
resulteret i at vi har fået udskiftet nøg-
ler, og der er gang i at få opsat bedre 
videoovervågning i garagen. 
Mens båden var i Lysekil, fik garage-
gulvet en ordentlig omgang med ned-
slibning, grunding og maling, og der er 
gjort rent og ryddet op. Tak til alle del-
tagerne for arbejdet. Nu vil det være 
passende at passe lidt på gulvet, og ik-
ke kyle tunge ting på det - læg dem 
pænt! 
Der var ikke særlig stor tilmelding til 
udvalgene ved sidste generalforsam-
ling, specielt var det nedslående at vi 
slet ikke fik valgt noget materiale-
udvalg, som ellers er det udvalg der ta-
ger sig af et af de vigtigste aktiver - bå-
den. Der blev i december derfor af-
holdt et møde for alle, der godt ville 
benytte båden, så vi kunne få båden i 
forsvarlig stand inden dykkersæsonen 
startede. Heldigvis var der god tilslut-
ning til mødet, alle opgaverne fik en 
'ejermand', og båden kom i god stand. 
Tak til alle, der hjalp til. 
For ca. 3 uger siden blev der afholdt 
romsmagning. Et rigtig hyggelig arran-
gement med rom-Thomsen, der fortalte 

om rom og dens tilblivelse og bød på 8 
meget forskellige slags rom. Hvis an-
dre har ideer til lignende arrangemen-
ter, så hold jer ikke tilbage. 
Der har været arrangeret en del en-
dagsture i løbet af året - specielt Allan 
har været aktiv. Desværre har der ikke 
været særlig god tilslutning til turene, 
så af og til har vi haft gæster med fra 
andre klubber. Herunder er vi blevet 
enige om at gæster ikke skal have klub
-tilskud, og altså skal betale 100 kr. 
mere for turene end os andre. 
Ture: 
Der har været weekend-ture til Lyse-
kil, u-bådsmassakren, Læsø og Gulen. 
Disse ture havde god tilslutning. Des-
værre måtte turen til Rødehavet aflyses 
pga. terror-truslen. 
Tom og Foto-Ole har begge fået bille-
der i top-10 ved DM i undervandfoto-
grafering, formanden opfordrede til at 
holde foto-aften og fortælle om begi-
venheden... 
Der er bekymring over dalende med-

Formanden  bæree årets Ferdinand fra 

2014. Der blev ikke uddelt en ny i 

2015. 
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lemstal og aktivitet i klubben - forman-
den bad ordstyreren om at sætte et em-
ne 'Hvordan undgår vi at flere aktive 
dykkere forlader klubben' under even-
tuelt, så vi kan få diskuteret emnet. 
 
På foranledning af et medlem, som 
godt vil dykke med sin søn, er vi be-
gyndt at se på om vi kan tilbyde juni-
ordykning. Vi har haft en forbundsin-
struktør på besøg for at fortælle om 
emnet. Lige nu overvejes det som en 
mulighed for at får mere aktivitet i 
klubben og tiltrække flere medlemmer. 
 
Kantbisse: 
Kantbisseordningen har været et omdi-
skuteret emne siden klubbens start, og 
den virker tilsyneladende stadig ikke 
godt. Vi skal være opmærksom på at 
det er vores egen sikkerhed det gælder, 
og at vores bassin-tider kan blive taget 
fra os, hvis vi ikke passer tjansen. Et af 
de seneste tiltag for at få folk til at stå 
på kanten er den årlige konkurrence 
om et gavekort til årets kantbisser. Da 
det tilsyneladende ikke hjælper, har 
bestyrelsen tænkt sig at droppe den år-
lige konkurrence. 
 
Trykkerdammen 
Trykkerdammens brolaug har haft en 
indsamling i gang til en ny badebro der 
hvor vi plejer at gå i når vi dykker der. 
Vi var blevet opfordret til at donere 
penge, hvilket vi syntes var en god ide, 
men indsamlingen var slut og stor nok 
inden vi fik doneret noget. 
 
Elever 
Årets elevhold bestod af Sofie N. og 
Thomas N. Stor tak til Birgit og Jan for 
indsatsen med oplæring, og et kæmpe 
velkommen til Sofie og Thomas. 
 
En meget gammel sag om skylleriste 
langs garagen er ved at blive til virke-
lighed. 

Der blev mindet om at førstehjælp er 
vigtigt, og vi håber at vi kan lokke Je-
sper Morgils til at arrangere et første-
hjælpskursus igen her i vinter. 
 
(Dette er blot et referat af beretningen - 
hele formandens beretning kan findes 
på hjemmesiden) 
 
3 Beretning fra udvalgene og gennem-
gang af udvalgenes aktivitetsplaner 
Se alle detaljer på hjemmesiden 
 
Materialeudvalg: Der blev ikke dannet 
et materialeudvalg på sidste general-
forsamling, så i foråret holdt vi et mø-
de med alle, der godt ville bruge båden 
for at få den sejlklar. Og der er blevet 
gjort meget ved båden, bl.a. er der fast 
installeret en 10-liters oxygen flaske 
og en lille sort kasse med delene fra 
den gule oxybox, lanterner er ordnet, 
ryglænet er rykket frem, så man kan 
holde i stativet, og der er sat små tappe 
på bøjlen på konsollen til tovværk. Vi 
fik ikke lappet de små 'huller' i gel-
coat'en på båden, men de er heller ikke  
kritiske. Når vi har tømt den gule oxy-
boks, skal vi nok have en ny til fyraf-
tensdyk, men indtil vi får investeret i 
en ny, kan vi godt bruge 'tyskeren'. 
 
Det blev bemærket om der ikke var en 
ordentlig studs til at fylde pontonerne 
på båden med - disse skulle ligge i bå-
den. Vi diskuterede rest-levetiden på 
motoren og om vi skulle sælge den 
mens den er noget værd, eller køre den 
helt ned. Det kunne måske være en 
god ide at købe en større motor, så bå-
den var nemmere at få op at plane. 
Man kan godt få båden op at plane - 
specielt hvis man tænker på vægt-
fordelingen - ikke alt det tunge bagest i 
båden. En ulempe ved en større motor 
er at den vejer mere, og det så bliver 
sværere at finde medlemmer, der kan 
trække båden. Men ville de få, der i 
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dag kan trække båden ikke også kunne 
trække lidt mere ? Der kan også være 
sket en del på motor-området siden vi 
købte båden. Rasmus tilbød at under-
søge markedet for motorer, og se om 
det er muligt at få en større motor med 
samme vægt - og hvor dyrt det er. Skal 
køb af ny motor op på en generalfor-
samling ? Måske ikke formelt, men det 
er en så stor investering, at det ville 
være passende. Der blev opfordret til 
at nogen meldte sig til udvalget i år. 
Det blev nævnt at nødraketter og blus 
nok snart udløber. 
Redaktionsudvalg: Holder møder og 
opfordrer folk til at komme med artik-
ler til bladet. Så længe der er nogle, 
der skriver historier, kommer der også 
et blad ud. Det blev bemærket om man 
ikke skulle sætte overskuddet af blade 
i holderen i svømmehallen. Det gør vi 
allerede. Vi kunne også placere nogen 
på bibliotekerne. 
 
Webudvalg: Har været udfordret da 
joomla installationen blev ændret, så 
hjemmesiden ikke fungerede som el-
lers. Der har været forsøgt diverse, 
men det er ikke lykkedes at få kalen-
deroversigten til at kunne vise et arran-
gement ved at klikke på der i kalende-
ren, som man ellers har kunnet. Men 
man kan stadig få arrangementer frem 
og tilmelde sig ved at bruge listen un-
der kalenderoversigten. Siden blev la-
vet for 2 år siden, og Ole havde håbet 
at medlemmerne ville gå ind og fylde 
noget på hjemmesiden - f.eks. data om 
sig selv (så vi har en online medlemsli-
ste), og diverse artikler, men der er 
sket meget lidt. Opfordring til udvalge-
ne om at komme med input. Ole hjæl-
per gerne hvis der er problemer med at 
få det ind på hjemmesiden. Det blev 
foreslået at man på siden ved kalender-
oversigten lige skriver hvordan man 
får vist og tilmelder sig arrangementer. 
Der blev spurgt til hvordan web-

udvalget arbejder, og svaret var at 
medlemmerne mødes i klubben nogle 
gange aftner og nørder med hjemmesi-
den.  
Sikkerhedsudvalg: Ved flaske-
eftersynet var alle flasker ok, hvilket 
nok skyldes at vores kompressorer er 
godt holdt. Desværre var der ikke mar-
kering til at sætte på de flasker, der var 
efterset, så vi skal til at bestille noget 
til næste års flaske-eftersyn. Der blev 
spurgt til om eftersynet af private fla-
sker var obligatorisk ud over trykprøv-
ningen. Det årlige flaske tjek bør re-
spekteres - også for private flasker, 
bl.a. er det sket at der var kommet 
vand i en flaske på trods af at der ellers 
ikke var sket noget usædvanligt med 
flasken.   
 
Turudvalget: Der var stor tak til Birgit 
og Foto-Ole for at afholde fyraftens-
dyk.   
 
Allan laver mange endags-dykkerture, 
men det er svært at få tilslutning nok.  
Det ville være rart om flere kunne 
trække båden.  
De 2 weekend-ture til hhv. Lysekil og 
ubådsmassaktren har været en stor suc-
ces.  
Der blev lavet en uge-tur til Sogne-
fjord, som også var en stor succes.  
Udvalget kunne godt tænke sig at der 
også kom nye deltagere med på fyraf-
tensdykkene, at der blev større opbak-
ning til båd-turene, og ønsker fra med-
lemmerne om hvor de gerne vil dykke.  
Ønsker om dykkersteder og interesse-
tilkendegivelse om at være med på an-
dres ideer, kan foregå på hjemmesiden 
under kalenderen, ved at klikke på ak-
tiviteten 'boblere'.  
Boblere: 
Boblere er tiltænkt ønsker om ture til 
nye steder eller ture der ikke kan plan-
lægges på lang sigt, for eksempel ture 
der er meget afhængige af vejret. Man 
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melder sig til en boblertur, hvorved 
man udtrykker interesse for turen, og 
hvis det besluttes at afvikle turen vil 
medlemmer på boblerlisten blive kon-
taktet.   
 
Hjælp turudvalget: 
Hvis et medlem ønsker at lave en tur, 
vil turudvalget gerne hjælpe med gen-
nemførslen. Udvalget spurgte om der 
var interesse for at udvalget står for tu-
re 'langt væk' - ligesom tidligere hvor 
der f.eks. var en årlig tur til Rødehavet. 
Umiddelbart var stemningen positiv.  
Sidste weekend var der kun 2 tilmeldt 
til turen hvorfor den blev aflyst. Fra 
salen kom kommentar om at vi måske 
prøver vi at lave for mange båd-ture, 
så der ikke er så mange tilmeldte til 
hver tur. Det blev også bekræftet at det 
er en god ide at melde et forventet 
dykkersted ud i turen - også selvom vi 
alle ved at det kan blive ændret pga. 
vejr og vind.  
Det blev også nævnt at vi var meget 
'selvcentrerede' - vi har ikke deltaget i 
nogen af de andre klubbers forsøg på 
at lave en 'fælles-dykker-begivenhed' - 
f.eks. Skavdyk. 
 
Flere weekendture 
Der blev udtrykt ønske om flere week-
end-ture, så vi kunne komme nye ste-
der hen. Og det behøves måske ikke 
være i de forlængede weekender - de 
ligger jo næsten alle i foråret. Man 
kunne evt. lave en tur, hvor deltagerne 
forventes at kunne forlænge weeken-
den ved at tage en fri på en 'almindelig' 
fredag.  Udvalget er klar - det er bare 
at komme med forslag.  
 
Resten af valg til udvalg om bestyrelse 
kan du studere på hjemmesiden. 
 
11 Eventuelt: 
Tak: 
Aase takkede for gaver i anledning af 

sin 50-års fødselsdag, Bents sygdom 
og deres sølvbryllup.     
Ordstyreren takkede for god ro og or-
den.  

Dirigenten fanget i et roligt øjeblik un-

der middagen 
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