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Lederen 

Så drøner virussen der udad og sam-
fundet betaler til de udsatte medarbej-
dere, selvstændige i alle brancher og 
virksomheder, der lider under force 
majeure nedlukningen, som er betalt af 
skattemidler fra lovlydige firmaer og 
lønmodtagere. 
 
Hvilken smag får du i munden når du 
samtidigt kommer til at tænke på ord 
som: Skattely, nulskat, Panama-
Papers,  svindel med udbytteskat o.s.v  
 
Ja ikke sandt, kvalme kunne være et 
dækkende udtryk?  
 
Dette er muligvis ud over en normal 
leders emnekreds i et latterligt mikro-
skopisk dykkerblad i det høje nord 
med et oplag på omkring 100 blade.  
Men helt ærligt, jeg bliver simpelthen 
så tosset. Hvis vi ikke får styr på de 

der skattenægtere og andre snyltere , 
bliver det svært samtidigt at holde hån-
den under de moralsk lovlydige firma-
er og deres medarbejdere. 
 
Vi bor på den samme jord og samar-
bejder for at overleve.   
 
Skattely, for hvad? 
 
God og virusfri dykkersæson. 
 
Redaktionelt:  
Jeg har droppet aktivitetskalenderen 
Alle aktiviteter slås i dag op på klub-
bens hjemmeside samt turudvalgets 
ditto. Deres oplysninger er samtidigt 
meget mere aktuelle end et arbitrært 
periodevist udgivet ’tidsskrift’.  
 
/Red. 
 

Fra jule- og nytårsdyk på Noahs Ark den 18/1 2020  
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Dansk Nøgensnegle Weekend 2020 

Sidste weekend i februar blev der atter 
afholdt det årlige nøgensnegletræf for 
interesserede dykkere.  
 
Det var nu tredje gang, at redaktøren 
og jeg selv deltog i løjerne i Lille Bælt 
med udgangspunkt i Hindsgavl Cam-
ping som base. Der deltog ca. 35 dyk-
kere, som var alle indkvarteret i hytter 
på campingpladsen. 
 
Der var flere grunde til, at vi deltog. 
Først og fremmest er det superhygge-
ligt, specielt da vi efterhånden kender 
de fleste deltagere fra tidligere – og en 
del endda også i sammenhæng med uv
-fotoarrangementer.  
 
Jeg havde ikke fået billeder af nøgen-
snegle med hjem sidste år, hvor det var 
svært at finde dem, og det ville jeg na-
turligvis gerne rette op på. Jan havde 
fået udskiftet sin udtjente tørdragt, og 
det var oplagt at prøve den nye under 
realistiske forhold i Lille Bælts kolde 
vand, og selvfølgelig også forsøge at få 
fotograferet de små kræ. 
 
A perfect storm 
Det var en weekend med en vejrudsigt, 
som ellers kunne afskrække enhver: 
storm og regn hele weekenden! Men 
det skulle ikke holde os tilbage. 
 
Som tidligere år var det strømforholde-
ne i bæltet, som satte dagsordenen. Var 
der strømlæ et sted, så skulle der dyk-
kes. Selv arrangørens, Jørn A., fore-
drag om nøgensnegle i Danmark, som 
skulle holdes på det nærliggende Na-
turcenter Hindsgavl, måtte indrette sig 
herefter.  
 

Strib lystbådehavn 
Vi ankom fredag eftermiddag og blev 
indkvarteret i en fin hytte med bad, fik 
pakket ud og hilst på de andre deltage-
re, som var ankommet. En del var dog 
allerede taget til Strib lystbådehavn for 
at dykke dér, og se om de kunne finde 
nogle nøgensnegle. Der kørte vi også 
hen og ankom, da en del dykkere var 
på vej op af vandet. Der blev meldt om 
grumset vand.  
 
Det småregnede og blæste en del, men 
da dykket skulle foregå i selve havne-
bassinet, blev vi enige om at hoppe i 
vandet. Det med at hoppe i vandet er 
bare et udtryk - specielt når man først 
skal klæde om til tørdragt og få al ud-
styret anlagt. Derfor var det ved at bli-
ve halvmørkt, da vi forsigtigt gik ned 
af slæbestedet og ud i havnebassinet.  
 
Det blev et underligt dyk, for da vi ef-
ter noget besvær med påtagning af fin-
ner dykkede ned i det grumsede vand, 
hvor sigten stort set var ikke eksiste-
rende, mistede vi kontakten, og tiden 
gik med at lede efter hinanden. Jeg for 
min del for vild mellem fortøjningspæ-
le og både i en blindtarm af havnen, 
hvor jeg var i overfladen. Der er stor 
forskel på at stå oppe på broerne og 
kigge ud over havnen og så ligge nede 
i vandet overfladen, og kigge op på 
broerne; især da det var blevet helt 
mørkt og det regnede. Efter et stykke 
tid kom jeg rundt om broen ind til slæ-
bestedet, og der stod Jan oppe på broen 
og spurgte om det var mig, der lå der 
og svømmede rundt.  
Vi så ingen nøgensnegle – faktisk stort 
set ingenting, men Jans tørdragt havde 
holdt tæt. 



5 

 

 

meget andet liv såsom søanemoner, 
muslinger, konksnegle, søstjerner og 
mange slags alger. Jan havde desværre 
en udfordring med sit undervandska-
mera og dets autofokus, som ikke ville 
stilleskarpt. Så det blev ikke til nogen 
billeder for hans vedkommende.  
 
Vi havde et udmærket dyk på 35 mi-
nutter, dog lidt koldt til sidst da vand-
temperaturen var 5 gr. C. Også her 
holdt Jans dragt tæt. 
 
Om eftermiddagen kom der pludselig 
for en kort tid solskin, og her holdt 
Jørn A. sit interessante foredrag, hvor 
han fortalte om danske nøgensnegles 
systematiske opdeling, anatomi, leve-
vis og føde. F.eks. lærte vi, at det vi el-
lers kalder følehorn rettelig hedder rhi-
noforer (meget vigtigt i de kredse!). 
 
Da det senere blev regn og rusk igen, 
valgte vi at springe dykningen over og 
gå direkte til hyggen i fælleslokalet - 

 
Ammoniakhavnen 
Lørdag formiddag var der strømlæ ved 
Ammoniakhavnen (se forsiden af forri-
ge nummer af ”Sportsdykkeren”). Der-
for tog vi også derhen, hvor alle de an-
dre dykkere var. Det blæste meget fra 
vest, men de to store betonsiloer gav 
nogen læ under omklædningen. Vi var 
dog noget udfordrede, da det også reg-
nede.  
 
Belært af erfaringen på det første dyk, 
valgte vi at dykke med makkerline 
denne gang. Det var et godt valg for 
selv om sigten var ”meget” bedre end i 
lystbådehavnen, så var den dog kun 1 -
2 meter. Ud for pieren ligger der en le-
deline på bunden i form af en tyk kæ-
de, og den fulgte vi stort set både ned 
og op; det fungerede fint. Heldigvis 
fandt jeg flere nøgensnegle og fik foto-
graferet dem.  
 
På den stærkt skrånende bund så vi 

En fin Onchidoris muricata /FotoOle Knudshoved Færgehavn 
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som så mange af de andre.  
 
Om aftenen var der festmiddag med 
kylling i karry og ricetaffel, og derefter 
var det tid til ”afterdiving” med en del 
snak og røverhistorier. 
 
Knudshoved gamle færgehavn 
Om søndagen var det tørvejr, men det 
blæste dog stadig kraftigt. Desværre 
ville der først kunne findes strømlæ i 
bæltet sidst på eftermiddagen, så vi be-
sluttede at pakke sammen og drage 
hjemad.  
Efter at have deltaget i opvasken og 
støvsuget hytten, tog vi af sted og sag-
de tak for denne gang. 
 
Vi ville på hjemvejen tage ned forbi 
den gamle færgehavn ved Knudshoved 
og se, om vi kunne dykke her. Jeg hav-
de tidligere dykket her i forbindelse 
med DM i uv-foto og kendte forholde-
ne nogenlunde. Der burde være læ for 

vestenvinden ud for den lille sand-
strand, hvor vi havde tænkt os at dykke 
lidt syd for de gamle færgelejer.   
 
Jørn A. fortalte, at hvis vi dykkede dér 
og svømmede ret ud til omkring 5 – 6 
meters dybde ville der være gode 
chancer for at finde nøgensnegle på 
tangbladene. 
 
Han havde fuldstændig ret, jeg fik fo-
tograferet flere nøgensnegle her. Van-
det var fladt og så umiddelbart klart ud 
inde ved stranden, men vi blev snydt 
(som så mange gange før) for sigtbar-
heden var ikke meget bedre end tidli-
gere, 1 – 2 meter.  
 
Desværre havde Jan også her proble-
mer med sit kamera. Vi havde et fint 
dyk, selvom den bløde bund hurtigt 
blev hvirvlet op og sigten forsvandt. 
Det er mærkeligt, men der er i grumset 
vand ofte en mørk skygge, som forføl-

En ’sprød’ Acanthodoris pilosa /FotoOle   - Knudshoved Færgehavn 
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ger én, når man dykker et sted som 
dette! Også her holdt vi 35 minutter i 
det 5 gr. C ”varme” vand. Det gik sta-
dig fint med Jans tørdragt. 
 
Hjem igen 
Efter en gang fish and chips på cafete-
riet ved et gamle færgeleje var det tid 
at køre over broen og hjem efter en 
hyggelig tur. 
 
Generelt viste det sig, at der havde væ-
ret betydelig flere og forskellige nø-
gensnegle i Lille Bælt dette år end tid-
ligere. Jeg fik billeder i kassen, og Jans 
havde nu en tør tørdragt. 
 
Tekst og Foto  /Foto-Ole 
 
(OBS: Identifikation og navngivning 
af nøgensneglene er mit ansvar /red.) 

 
Som det kan læses et andet i denne ud-
gave af bladet , var en gruppe af Bara-
cudaer samlet til fællesspisning og for 
at tale om klubben og klubbens frem-
tid. 
 
Som en udløber af dette møde og den 
meget konstruktive snak der var den 
aften, vil jeg her komme med mit input 
til hvordan jeg ser vi kan skabe mere 
aktivitet i klubben. 
 
Åbenhed: 
Skal det siges kort, så er åbenhed ko-
deordet.   
 
Jeg har i efterhånden en del år været 
medlem af adskillige dykkerrelaterede 
facebookgrupper og jeg har deltaget i 
adskillige fælles dykkerarrangementer, 
hvor mange klubbers medlemmer har 
mødtes for at dykke sammen og hygge 
sig med vores fælles interesse. 
For at finde ud af at der er sådanne ar-
rangementer, skal man være der hvor 
der tales om disse events, se opslagene 
og melde sig til, når muligheden op-
står. Disse opslag sker i de dykkerrela-
terede Facebookgrupper.  
 
Kommunikation: 
Kigger vi på kommunikationen i vores 
klub, opleves den meget lukket. Vi 
sender opslag om vores aktiviteter ud i 
klubben via vores interne fælles e-
mail. Det betyder at der ikke er nogen 
der ser vores aktiviteter. Vi skal flashe 
alt det vi laver på de sociale medier, så 
dem der ser det tænker, at det kunne de 
godt tænke sig at en del af. Når vi la-
ver billedaftener, dykkerture, første-

Mere aktivitet i 
klubben 
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hjælpskurser, eller foredrag i klub regi, 
er de så eksklusivt arrangeret for klub-
bens medlemmer? Måske der var andre 
i lokalområdet eller fra andre lokale 
klubber, der kunne være interesseret?  
 
Facebook: 
En hurtig søgning på Facebook giver 
et meget godt billede af det vi oppe 
imod af Facebook grupper:   
 
Åbne grupper: 
Jyde dyk 1191 følgere, Dykkere i Kø-
benhavnsområdet: 1127 følgere, 
Klubsider:  Helgoland: 372 følgere, 
Ølstykke Dykkerklub: 125 følgere, 
Jernlungerne: 113 følgere, 
Baracuda: 103 følgere.  
 
Søg selv videre … Vil vi gerne ud og 
vise at vi er der, bliver vi nødt til at vi-
se os på Facebook og gøre os interes-
sante. Vil vi tiltrække flere medlem-
mer, skal vi være synlige, og lur mig 
om vi ikke kunne være interessante for 
nogle af de dykkere, der følger med i 
gruppen for dykkere i København. 

I gruppen ”Dykkere i København” er 
der en åben dialog om alt dykkerrelate-
ret.  Om dykkersteder, Live aboard tu-
re, forslag til dykkercentre rundt om-
kring i verden, Efterlysning af en mak-
ker til et dyk, salg og køb af grej, så 
det er oplagt for os at vise os der. 
 
Ubådsmassakren: 
I 2017, da jeg lavede tur nummer 2 til 
Ubådsmassakren, var der ikke ret stor 
interesse fra klubbens medlemmer. Jeg 
kunne have valgt at aflyse, men i ste-
det spurgte jeg en jeg kender i Helgo-
land, om de have nogle medlemmer 
der var interesserede. Min tur blev lagt 
på deres Facebookside og 2 dage efter 
havde jeg 3 interesserede, hvoraf 2 
meldte sig til turen. 
 
Lad os lære af dette: 
Skal vi lære noget af det, så er det det 
jeg startede med at skrive – Åbenhed.  
 
Vi skal alle være åbne og dele vores 
aktiviteter på klubbens Facebookside.  
 
Kalenderen på vores hjemmeside kan 
smide et link direkte på Facebook med 
nogle få klik. Kommenter på de opslag 
der bliver lagt op. Falder du over en 
sjovt/spændende artikel, så link den en 
på klubbens Facebookside. Meld dig 
til de åbne grupper og følg med i hvad 
der sker der.   
 
Vær aktiv på vores Facebook side. 
… Og så har jeg slet ikke nævnt Insta-
gram endnu. 
 
/Tekst Ole B. 
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Godt 4.400 svømmere havde i 2019 
fundet vej til årets Christiansborg 
Rundt, der igen satte deltagerrekord. 
 
Heraf var Baracuda stærkt repræsente-
ret ved Bent, Nynne, Glennie og Nan-
na, som alle gjorde det uvante for en 
dykkerklub at svømme hele vejen, 
2000 m, i overfladen. Men det er nu 
engang der, man svømmer hurtigst.  
 
For selv om det mest er for sjov og 
hyggens skyld, så går der alligevel lidt 
konkurrence i at være hurtigst og om 
ikke andet, så kan man altid forsøge at 
sætte personlig rekord i forhold til tid-
ligere år. 
 
Rammerne for det stort anlagte svøm-
mestævne rundt om det danske parla-
ment var i år perfekte med flot sol-
skinsvejr og en vandtemperatur på 

22,6 grader. Næste år håber vi, at se 
endnu flere baracudaer. Bagefter bliver 
der hygget med øl og iskaffe 
 
2020: 
Vi er nogle stykker, der træner frem 
mod Christiansborg Rundt 2020. Har 
du lyst til at træne med er det bare at 
komme i East Killbride mandag og 
onsdag. Du kan evt. få et par trænings-
fif af Ken, som har en hel del års 
svømmetrænererfaring. 
 
På Baracudas facebookside finder du 
endvidere en video fra årets Baracuda-
deltagelse i Christiansborg Rundt. 
 
/Tekst og foto: Ken  

De fire baracudaer der indtog Christiansborg Rundt i 2019   

Christiansborg rundt 
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Formanden har 
ordet 

Enkelte har været i vandet og jeg ved 
at enkelte skal i vandet i weekenden 
25/26-4. Jeg er ikke spor misundelig; 
men overmåde glad på deres vegne. 
 
I ”lukketiden” har vi set på forskellige 
ting, der har været et par telefonmøder 
og der har været mindre møder med få 
personer. Som alle ved er førstehjælps-
kursus udskudt til 04/10-2020, hvor vi 
vil fylde op med medlemmer fra andre 
klubber, hvis ikke der er nok Baracu-
da’er.  
 
Paw har meddelt at svømmebadet er 
klar til at vi overtaget lukningen – jeg 
har endnu ikke set de færdige instruk-
ser; men de kommer forhåbentlig 
snart. 
 
Fremadrettet må vi se om ikke vi kan 
få gang i flaskerensning, radiokommu-
nikationskursus, teknisk gennemgang 
af førstetrin og måske endda praktiske 
genopfriskningskurser på åbent vand 
med fx signalbøje, tørdragt mm.  
 
Tørdyksaktiviteter som Stidsen & Ras-
mussen’s filmaften komme måske til at 
vente lidt; men vil ikke blive glemt.  
 
Rasmus har meldt båden klar, så der er 
håb om at vi alligevel kan få en god 
dykkersommer.  
 
/Mvh Formanden 
 
*) dykkes ned , en joke! /Red. 

Det er netop tikket ind fra Ritzau at der 
gradvis kan dykkes ned* for aktivite-
terne på den våde front.  
 
Allan er allerede ude med en bådtur til 
et godt sted – dejligt, jeg begynder al-
lerede, at kunne huske hvordan det var 
dengang vi var et frit folk, der kunne 
dykke som vi ville. Jeg går ud fra at 
bådgaragen ikke regnes for klublokaler 
(som i skrivende stund jo fortsat er 
lukkede). 
 
Vi venter alle spændt på hvad der bli-
ver meldt ud den 10. maj – forhåbent-
lig vil der være lettelser for os sports-
dykkere og for de svømmende med-
lemmer. 
 
Uanset hvad, så er det et faktum at den 
samlede viden om denne virus endnu 
er lav og det er derfor rigtig klogt at 
følge de råd, der blev givet tilbage da 
det hele startede: Afstand; hygiejne og 
respekt for andre. Tankevækkende at 
der skulle en pandemi til at fremmane 
politisk samarbejdsevne og beslutsom-
hed – der er håb for verden endnu. 
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Retningslinjer for aktiviteter / Opdate-
ring på Corona situationen: 
 
Vi har fra forbundet side hele tiden 
fulgt de udmeldinger der kommer fra 
regeringen, myndigheder og Danmark 
Idrætsforbund. 
 
Vi har henstillet til at vores aktiviteter 
sættes på pause indtil videre. Men nu 
er der en gradvis åbning på vej af Dan-
mark igen og det har også indflydelse 
på vores sport. 
 
Dykning har på intet tidspunkt været 
forbudt og der er også mange af jer der 
har været ude og nyde det klare vand i 
det flotte vejr allerede.  
 
De generelle råd: 
Når vi er ude, er det vigtigt at følge de 
generelle råd fra sundhedsmyndighe-
derne:   
- At man ikke må samles flere end 10 
personer 
- At man skal holde afstand 
- At man skal have stor fokus på hånd-
hygiejne 
- At man begrænser fysisk kontakt 
- At man ikke hoster eller nyser på an-
dre 
- At man skal holde sig hjemme, hvis 
man er sløj – også̊ ved milde sympto-
mer 
Derudover er anbefalingerne fra Dan-
marks Idrætsforbund: 
Udendørsaktiviteten bør foregå̊ i min-

dre grupper og fortrinsvis parvis eller 
enkeltvis (afhængig af idræt). 
 
Der skal være adgang til det sted eller 
anlæg, hvor udendørsaktiviteten fore-
går. (Kommunerne kan have særlige 
restriktioner, som skal respekteres). 
 
Myndighedernes generelle anbefalin-
ger om at holde afstand, begrænse den 
fysiske kontakt mest muligt og sikre 
god hygiejne overholdes. 
 
Klubhuse, omklædningsrum, samlings-
steder holdes lukkede – dvs. man mø-
der op omklædt. 
 
Medlemmer af forening/klub tager 
hjem efter endt udendørsaktivitet. 
Vær opmærksom på de særlige risiko-
grupper som defineret af Sundhedssty-
relsen. 
 
Redskaber, faste installationer, flag, re-
medier o. lign. bør ikke anvendes af 
flere deltagere. Deltagerne skal i videst 
muligt omfang selv medbringe redska-
ber, remedier mv. 
 
For vores aktiviteters vedkommende 
vil vi gerne præcisere yderligere: 
Udendørsaktiviteten bør foregå̊ i min-
dre grupper og fortrinsvis parvis 
 
Dette bør ikke være et problem for os 
dykkere, det er vi jo trænet i.  
 

Nyt fra Dansk Sportsdykker Forbund 
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Makkertjek: 
Det kræver en lidt større afstand når vi 
skal lave et makkecheck – men vi er 
sikre på, at i selv kan kontrollere jeres 
udstyr under behørig overvågning fra 
jeres makker. 
 
På dykkerstedet: 
Når vi nu er ude på dykkerstederne, så 
er der ofte mange andre på det samme 
sted. 
 
Hold god afstand og pas på at det ikke 
bliver et af de steder hvor Politiet luk-
ker ned hvis der er for mange menne-
sker samlet der ikke følger myndighed-
ernes råd, regler og anvisninger. 
 
I bilen: 
Tænk jer godt om inden i fylder bilen 
med 4 personer og grej. Det er selvføl-
gelig godt for miljøet og selskabet at 
være flere der kører sammen. Men det 
er også meget svært at holde den behø-
rige afstand når bilen er fuld. 
 
Husk din egen kop: 
Husk din egen kaffe/kaffekop og drik-
kedunk så det er dit eget grej du bruger 
og derved mindsker risikoen for smit-
te. 
 
Ellers håber jeg i alle får en god sæson 
med mange gode oplevelser. Lige nu 
er det kun os der dykker udendørs der 
er aktive da alle de offentlige svømme-
haller og faciliteter er lukket. 
 
 
Max 10: 
Husk endvidere, at det ikke er tilladt at 
være mere end 10 personer samlet og 
det gælder indtil videre til den 10. maj. 
I kan læse mere her: 
 
DIF: https://www.dif.dk/da/forening/
raad-og-viden-om-idraetsudvikling/
corona 

 
Myndighedernes råd og retningslinjer 
findes på www.coronasmitte.dk 
 
Med venlig hilsen 
Jesper R. 
Formand 
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igen .. og igen .. indtil de nærmest ikke 
kan gøre det forkert.  
 
Det kan være livsfarligt både for én 
selv og hele gruppen, hvis man handler 
forkert, når fjenden begynder at skyde 
og stress-niveauet øges voldsomt.  
 
Mange alvorlige dykkeulykker skyldes 
jo også, at der opstod en potentiel livs-
farlig situation under havoverfladen og 
så gik dykkeren i panik og handlede 
forkert.  
 
Få færdigheder fra svømmehals- og 
kystlivredning:  
Jeg vil derfor gerne være med til at 
sætte en proces i gang, når Coronaen 
er drevet væk, hvor vi træner forskelli-
ge scenarier i East Killbride.  
 
Det kan være scenarier fra dykning 
med båd, stranddyk og ulykkestyper i 
svømmehallen, hvor vi jo også færdes, 
og på den måde få inddraget livred-
ningsfærdigheder fra svømmehalsliv-
reddere og kystlivreddere. 
Nakkeskader: 
I dykkeruddannelsen indgår fx. ikke 
håndtering af nakkeskader i vand efter 
fx. hovedspring i varmtvands-bassinet 

Baracuda inviterer dig hvert år til at 
deltage i et standardførstehjælpskursus 
i klubhuset, men hvor meget træner du 
egentlig dine sikkerhedsmæssige fær-
digheder ud over det.? 
 
Når du har været på førstehjælpskur-
sus, får du typisk at vide, at kursusbe-
viset holder 2 år, men forskning viser, 
at dit førstehjælpsniveau falder meget 
hurtigt efter kurset og efter bare 36 
måneder kan du niveaumæssigt næsten 
være tilbage ved udgangspunktet af-
hængig af hvor meget og hvilken type 
undervisning, du har fået. 
 
Scenarietræning er vigtigt 
Hvor mange  er blevet bedre til at dan-
se ved at se en hel sæson "Vild med 
dans" eller til at svømme ved at se 
samtlige OL-finaler i svømning på 
TV?  Ikke ret mange.  
 
Livredningsfærdigheder er ligesom 
færdigheder i at danse eller svømning, 
noget der skal trænes og gerne så vir-
kelighedsnært som muligt. 
 
 
Der er en grund til at soldater og politi-
folk træner kampsituationer igen og 
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eller i bølger efter at en forulykket er 
gledet ud over bådsiden efter en dyk-
kertur på vej hjem fra Kulden, hvor 
han faldt med fuld kraft ned i en iltfla-
ske under hurtig sejlads.  
 
Mange scenarier: 
Scenarier i den præhospitale fase kan 
skrues sammen i det uendelige alt efter 
hvad der er sket, hvem kan hjælpe, 
hvilke livredningsmæssige kompeten-
cer har hjælperne, hvad for noget liv-
redningsudstyr har vi til rådighed, 
hvornår kommer ambulance eller heli-
kopter. 
 
Min virksomhed Livrednings-
kurser.dk vil gerne facilitere scenarie-
træningen med et par genoplivnings-
dukker for at gøre scenarietræningen 
så effektiv som mulig.  
Det bliver ikke kedeligt.  Hvordan vi 
skruer scenarierne sammen, hvordan 
de skal afvikles og evalueres kommer 
senere.  
 
Det bliver ikke kedeligt, og der vil væ-

re masser af actionbilleder/-video i det, 
som kan bruges i klubbens markedsfø-
ring. 
  
/Tekst og billeder: 
Ken A. Bane 4 

 

Forslaget hermed sendt til bestyrelsen /

Redaktøren 

Rutinering af livredningsfærdigheder vil forbedre din evne til at redde  
både dit eget og andres liv. 
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Stidsen’s Historiske foto’s mm. 

RUNGSTED KIRKE, 27.JULI 
1985 
 
Da klubben blev stiftet i 1972 var æg-
teskabet ved at gå af mode. Efter ung-
domsoprøret i 1968 blev det at gifte 
sig betragtet som et småborgerligt fæ-
nomen, som den progressive ungdom 
tog afstand fra. 
 
 I stedet levede man i papirløse forhold 
eller på polsk, som ældre medborgere 
kaldte det. Vistnok fordi de polske roe-
arbejdere på Lolland havde svært ved 
at blive gift, da katolske præster var en 
mangelvare på de kanter. 
 
I 1980`erne ændrede holdningen sig. 
Individualismen trængte frem og det 

blev atter acceptabelt at gifte sig. Hav-
de man penge skulle der holdes et stort 
kirkebryllup med mange gæster og 
hvor der ikke blev sparet på noget. 
 
Et giftermål: 
En af klubbens medlemmer skulle gif-
tes med en ung dame af det bedre bor-
gerskab i Nordsjælland og havde ladet 
falde en bemærkning herom i klubben.  
 
Vi var ikke som sådan inviteret med til 
festen, men besluttede os for at lave en 
tur ud af det og møde op foran kirken. 
 

Bryllup med harpuner…../Foto: Stidsen 
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Et espalier: 
Vi forlod dog hurtigt lystyachten og 
gik den korte vej fra havnen op til 
Rungsted Kirke. Her dannede vi espa-
lier med hævede harpuner foran kir-
ken, da brudeparret kom ud efter viel-
sen.  
 
En tilbagetur: 
Tilbage på ”Dyk-Et” blev der åbnet 
nogle øl og vi diskuterede om vi på 
hjemturen skulle stoppe på Tårbæk 
Rev og fange nogle ål, nu hvor vi hav-
de harpunerne med.  
 
Så vidt jeg husker blev det ikke til no-
get. Vi drak i stedet nogle flere øl og 
nød det gode vejr, mens vi sejlede til-
bage mod Svanemøllehavnen efter vo-
res udflugt til Whiskybæltet. 
 
/Tekst og foto: F.Stidsen   

Sejltur til Rungsted: 
Så en tidlig morgen i juli mødtes vi i 
Svanemøllehavnen hvor klubbåden  
”Dyk-Et” lå og stævnede ud på Øre-
sund med kurs mod Rungsted Havn. 
Vejret var pænt så vi kunne nyde sejl-
turen op langs kysten uden at det gyn-
gede alt for meget. ”Dyk-Et” var ikke 
nogen søstærk båd og sejlede bedst når 
vinden var svag. Der var som sædvan-
lig medbragt flere kasser øl, så vi ikke 
skulle tørste undervejs. 
 
Da vi efter nogle timers sejlads kom op 
til Rungsted Havn, var der ikke en ene-
ste ledig kajplads. Vi måtte lægge os 
på ydersiden af en meget stor og sik-
kert meget dyr lystyacht.  
 
En fender: 
Bådejeren stod oppe på det fine 
teakdæk og iagttog os med en vis skep-
sis da vi fortøjede til hans yacht. ”Dyk-
Et”s fendere, der bestod af gamle, 
brugte bildæk gnubbede sig mod lyst-
yachtens rene, hvide sider, hvilket ikke 
var noget der behagede bådejeren. Her 
i Rungsted Havn brugte man ikke 
gamle bildæk som fendere, men der-
imod hvide, luftfyldte plastfendere, 
købt i den lokale skibsproviantering 
for et større beløb.  
 
At anvende gamle, snavsede lavpris-
dæk, som lavede sorte mærker på ens 
båd var ikke velset.  Havde det så væ-
ret kvalitetsdæk fra en Mercedes eller 
Audi så kunne det gå an i nødstilfælde. 
Lidt efter entrede vi hans yacht iklædt 
våddragter og bevæbnet med harpuner. 
Dette fik bådejeren til skyndsomt at 
fortrække til kahytten, hvor han sikkert 
har låst døren. Man vidste jo aldrig 
hvad sådan en flok plebejere, som sej-
lede rundt i en mærkeligt udseende båd 
med gamle bildæk som fendere kunne 
finde på. Og så var de tilmed bevæbne-
de!  
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Historier fra gamle dage savnes 

Vi har i bestyrelsen åbnet en snak om 
det kommende 50-års jubilæum – Ja, 
du læste rigtigt…. d. 20. maj 1972 var 
der stiftende generalforsamling for 
Dykkerklubben Baracuda. 
 

I næste måned vil vi fejre klubbens 48-
års fødselsdag. 
 
Tiden går stærkt, og nogle gange for 
stærkt, så vi har på det seneste besty-
relsesmøde drøftet hvordan vi kan 

markere det.  50 år er lang tid, og der 
er sket rigtigt meget i vores klub i den 
tid. 
 
 
En jubilæumsbog:  

Det kunne vi rigtig godt tænke os at 
markere med en jubilæumsbog fyldt 
med historier og gode minder fra den 
gang klubben var en ung klub, fra den 
gang vi havde klublokaler i kælderen 
under det gamle rådhus i Ballerup, den 
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Historier fra gamle dage savnes 

gang klubbens medlemmer havde mu-
lighed for at købe på klods på Ballerup 
Bodega, eller da klubben købte den 
første båd. 
 
De gode historier: 
Det er de gode historier fra den gang 
klubben ikke havde adresse på Balle-
rup stadion og ikke havde en stor gara-
ge til at vores udstyr.  
 
Vi skal ikke glemme historierne om de 
gamle medlemmer, som ikke er her 
længere. Dem der stiftede klubben, 
dem der er rejst udenlands, dem der 
var de bærende kræfter den gang klub-
ben var ung og var ved at finde sine 
svømmefødder …  
 
I en periode havde vi klublokaler på 
Lystoftegaard. Vi skal læse om den 
gang vi fik de lokaler og om hvorfor vi 
flyttede derfra. 
 
Fik jeg nævnt dykkerturene i klubben? 
Vi skal have historierne fra den gang 
klubben selv planlagde ture til Egyp-
ten.  
 
Den gang der ikke var rejsebureauer til 
at ordne det hele for os. Vi skal høre 
de sjove anekdoter om hvordan klub-
bens medlemmer gjorde ting som ikke 
var det smarteste; Det der gjorde, at de 
fik deres klubnavne, og de historier der 
har gjort, at klubben stadig er en klub i 
dag. 
 
Vi skal også læse din historie om hvor-
for du valgte at blive medlem af Bara-
cuda og hvad der gjorde at du stadig er 
medlem. 
 
Vi skal have samlet alle dine historier, 
i håndskrift fra dine gamle dagbogsno-

tater eller hvad du har skrevet for at 
fortælle familien om den fede tur du 
var på for mange år siden. Klubben er 
heldigvis beriget med flere dygtige fo-
todokumentarister, så det er forhåbent-
lig muligt at finde billeder, der kan un-
derstøtte dine historier for vi have en 
rigtig spændende jubilæumsbog.  
 
Vi skal samle stof : 
Har du historier fra den gang, så sig 
det til bestyrelsen, så vi kan begynde at 
samle materialet sammen. Kender du 
gamle medlemmer, der ikke ser klub-
bladet, så tag fat i dem. Vi vil også me-
get gerne høre deres historier. 
 
Alle de tekster, dagbogsnotater mv. 
skal samles, redigeres og formateres til 
en jubilæumsbog som skal ligge klar d. 
20. maj 2022. Vil du være med i det 
udvalg, der skal bære den opgave, vil 
bestyrelsen meget gerne hør fra dig. 
 

Bestyrelsen ser frem til at høre 
fra dig.  
/Bestyrelsen 
 
Historier, noter, fotos og beret-
ninger skal samles ind. 
/Red. 
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på vej på den sidste strækning over til 
”vores dykker ø”.  
 
Vi havde en fin og hyggelig tur med 
masser af dykning og god mad og drik-
ke og happy hour på det velfungerende 
Malapasqua Exotic Island Dive Resort. 
Dykningen og resortet er beskrevet i 
”Sportsdykkeren” for et par numre si-
den. Det er det samme dykkercenter, 
som Kingfish benytter sig af på øen.  
 
Det var dog Eva, som med vanlig sik-
ker hånd havde arrangeret hele turen.  
 

Et eventyr på Malapasqua 

I starten af februar var vi et hold bestå-
ende af Eva, Birgit, Lars, Stidsen, Jan 
O. og migselv, som var på en fjorten-
dages dykkerferie til den lille ø Mala-
pasqua i Filippinerne. 
 
Flere af os havde mundbind med i ryg-
sækken, men det syntes ikke, som om 
det var nødvendigt at bruge dem, selv-
om vi så en del personer med mund-
bind i lufthavnene og enkelte på flye-
ne.  
 
Da vi efter 24 timers forsinkelse i Du-
bai og en overnatning på Cebu endelig 
nåede frem til havnen, hvorfra vi skul-
le sejle over til Malapasqua, skulle vi 
alle have målt pandetemperaturen, in-
den vi fik lov til at gå ombord på bank-
aen. Vi lå alle på omkring 36,6 grader 
Celsius, så efter kort tid var vi endelig 

Jan O får målt temperatur. 
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Corona spøger også her: 
Den første uge var der kun halv belæg-
ning på resortet; det forlød at et større 
selvskab kinesiske dykkere ikke var 
nået frem, da Filippinerne havde luk-
ket grænsen helt for kinesere pga co-
ronaen. Den anden uge var resortet 
fyldt op bl.a. af et større selskab dyk-
kere fra Thailand. 
 
Dykningen generelt 
Det var mest klipper med koraller, hår-
de og bløde, vi så på vore dyk og ikke 
egentlige koralrev. Der var et utal af 
forskellige koraltyper og farver. Man-
ge steder var der forskellige dyr, som 
levede på korallerne f.eks. store mæng-
der af søfjer i mange farver. Derudover 
var der masser af andet at se på, hvad 
der også vil fremgå af det efterfølgen-
de. 
 
Vandets temperatur var mellem 25 og 
27 grader celsius lidt efter dybde- og 
strømforhold. Sigten varierede tilsva-

rende generelt mellem 10 og 15 meter. 
Bedste forhold var der ved den fjernt-
liggende bountyø Calanggaman. Her 
var vandtemperaturen 28 grader celsi-
us og sigten var oppe på ca. 25 meter. 
Her var specielt fine forhold med væg-
dykning og bl.a. store flotte koralbu-
ske. 
 
Der var generelt ikke meget strøm ud 
over på enkelte dyk. Der var nogen 
bølgegang – mere eller mindre. 
 
Jeg havde min 3 mm dragt på, hætte og 
støvler, og det var fint til alle dykkene. 
 
Bankaer: 
De lokale både, som kaldes bankaer, er 
meget velegnede til dykning pga deres 
gode stabilitet selv med nogen bølge-
gang. Alle bankaer er forsynet med ud-
liggere til begge sider, så på tværs er 
der ikke så meget bevægelse. Udlig-
gerne er lavet af træbjælker og bam-
busstænger, som er surret sammen 

Dykkerbåd af Banka-typen 
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med plastsnor.  
 
De har et temmelig stor åbent dæk, og 
langs siderne er der bænke beregnet til 
dykkerflasker og dykkere.  
 
Man hopper i vandet fra stævnen godt 
hjulpet af besætningen. I begge sider af 
bådene er der stiger, som sænkes ned 
under udliggerne, hvor der er plads til 
dykkerne, så man kan komme op i bå-
den igen. Her er desuden faste liner 
ophængt, som man kan holde fast i, 
mens man ligger og venter på sin tur.  
 
Finnerne aftages inden opstigningen ad 
stigen, og også her hjælper besætnin-
gen godt til. 
 
Vejret: 
Vejret var ikke så roligt, som vi havde 
forventet på denne årstid, og til tider 
var der lidt hård sø. Dette klarede 
bankaerne for det meste fint. Dog var 
der én dag, hvor vi havde en længere 
sejllads til bountyøen Calanggaman, 
hvor vi havde to fine dyk og en hygge-
lig barbecue.   
 
Efter det andet dyk var det blæst tem-
melig meget op, og vi havde ca. halv-
anden times sejllads tilbage til Mala-
pasqua mod bølger og vind. Her fik 
båden en del tæsk og vandet stod hele 
tiden ind over båden fra stævnen, og 
efterfølgende så det ud til, at der var 
del reparationer, som skulle foretages 
på båden.  Sidst på vores ferie var der 
faktisk en del bankaer, som var taget 
ud af drift og skulle en tur på ”værft”. 
 
Dykning med miss Sophie 
Jeg havde valgt at dykke med en 12 li-
ter flaske p.g.a. vægten, der gør den er 
nemmere at håndtere flasken på en 
gyngende dykkerbåd. Det viste sig 
hurtigt, at jeg brugte lidt mere luft end 
de øvrige deltagere med mit store ka-

mera. Jeg fik derfor lidt kortere dyk-
kertid end de øvrige, specielt da vores 
dykkerguide mente, at når man havde 
nået 50 bar, så var det tid at stige om – 
og det kan der jo selvfølgelig  være no-
get om. 
 
Det er så her, at miss Sophie kommer 
ind i billedet. Hun var en ret nyuddan-
net divemaster, så vi havde to af slag-
sen med på vores dyk. Noel førte an og 
Sophie tog sig af bagtroppen (d.v.s. 
mig). Første gang jeg signalerede til 
Noel, at jeg var på 50 bar, gav han tegn 
til, at jeg skulle stige op sammen med 
Sophie.  
 
Resten af gruppen kom så op en 5-10 
minutter senere. Egentlig var jeg mak-
ker med Stidsen, men efter den første 
forvirring signalerede jeg blot til ham, 
at jeg steg op sammen med miss So-
phie, når dykket var ved at være slut.  
 
Det fungerede egentlig ret godt, og det 
havde den store fordel, at vi udgik 
trængslen under udlæggerbommene, 
når vi skulle op i båden. Det havde og-
så den fordel, at jeg med god samvit-
tighed kunne ligge lidt fra gruppen og 
fotografere. Så jeg var taknemmelig 
for denne specielle service. 
 
Biodiversitet 
Filippinerne og omegn er kendt for den 
store biodiversitet, som findes dér. Der 
var virkelig meget at kigge på og især 
med makroøjne. 
På et af de allerførste dyk så vi selvly-
sende søanemoner, som stod og lyste 
op som små fyrtårne i et område, som 
ellers var temmelig mørkt pga dårlig 
sigt og overskyet himmel. Efterfølgen-
de så vi flere af disse selvlysende sø-
anemoner; oven i købet i forskellige 
farver- orange, lilla og hvidlig alle med 
et grønligt lys i midten. Et flot syn. 
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Vi så flere gange søheste, for vores 
guide var dygtig til at spotte dem mel-
lem bevoksninger og begroninger. Der 
var både gule, hvide, sorte og brune 
søheste, det var ret imponerende at se. 
 
Hvis der noget dyr, som har makrofo-
tografernes bevågenhed, så er det de 
små nøgensnegle, som er ret fantasti-
ske skabninger. Der findes en del for-
skellige nøgensnegle ved Filippinerne 
og nogle er forholdsvis store. Her var 
vores guide igen skrap til at spotte 
dem. Vi så derfor en del forskellige og 
flot farvede nøgensnegle samt nogle af 
deres kunstfærdigt oprullede nøgens 
negleæg f.eks. i skrigende lyserødt. 
 
En meget speciel fisk, som jeg tidlige-
re har set i Filippinerne er ”little dra-
gonfish”, som hører til noget så ekso-
tisk som seamoths (sømøl). Man tror 
det er løgn første gang, man ser den: 
det er en mellemting mellem en kyl-
ling og en tangnål! Ret vildt! Den må 

være et stadie i udviklingen af fisk til 
fugle… eller hvad ved jeg? 
 
Gato Island 
Det tog en god times tid at sejle ud til 
denne ø, som blot er en klippeknold, 
og den var virkelig et besøg værd. Jeg 
havde valgt makroudstyret, da der an-
giveligt skulle være et rigt makroliv 
ved øen – og det var der også, alt hvad 
man kunne begære som makrofotograf. 
På tværs af øen var der under vandet 
en tunnel på ca. 75 meters længde fra 
indgang til udgang. Den svømmede vi 
selvfølgelig igennem. Der var masser 
af koraller og alt muligt småkravl. Men 
der var også andet: første gang tunne-
len undervejs udvidede sig lidt, kom 
der nemlig en stor hvidtippet revhaj 
svømmende for at kigge lidt på mig og 
mit makroudstyr, som om den ville si-
ge: hej, hvad laver du her med det ma-
kroudstyr, når det mig du skal fotogra-
fere? Og den havde selvfølgelig ret! J 
 

Selvlysende ’kærne’ i søanemone. 
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Jeg har prøvet det før, og det er ret fru-
strerende, men man har jo valgt udstyr 
inden man tager afsted – so that´s life! 
Det viste sig, at der ikke bare var én 
men tre af disse hajer, som holdt til i 
tunnelen, og som på ingen måde lod 
sig påvirke af dykkerne som svømme-
de rundt dér. 
 
På det andet dyk, som vi også havde 
ved denne ø, så jeg endnu en stor hvid-
tippet revhaj. Denne gang lå den under 
en stor klippeknold langt inden og hvi-
lede sig. Jeg tænkte, at dette var min 
chance for at få et hajbillede med hjem 
herfra, selvom det kun kunne blive et 
lille udsnit af f.eks. øjnene.  
 
Altså begyndte jeg at mave mig ind 
under klippeknolden mod hajen, som 
var ret ligeglad med mig. Da jeg ikke 
kunne komme længere ind, forsøgte 
jeg at fotografere, men kameraets auto-
fokus ville ikke slå, da der var temme-
lig mørkt og uden kontraster. Så efter 

et stykke tid opgav jeg, og mavede mig 
baglæns ud igen. Men jeg prøvede da 
alt, hvad jeg kunne, for at få et hajbil-
lede. 
 
Lars, Jan O. og jeg selv ville gerne ud 
til denne ø igen som ekstra dyk for at 
se nærmere på tunnelen og selvfølgelig 
fotografere hajerne. Desværre var vejr-
guderne ikke med os, og vi kunne ikke 
komme derud – selvom vidvinklen var 
pakket og klar til optagelse. I stedet fo-
reslog vores dykkerguide, at vi tog et 
dyk nordvest for Malapasqua, hvor der 
skulle være nogenlunde læ for vinden. 
 
Bugtong Bato 
Det blev til dykkerstedet Bugtong Ba-
to. Navnet lyder ret eksotisk, men vo-
res dykkerguide Noel betroede mig, at 
det blot betød ”endnu en klippe” – så 
en skælm med sans for humor har fun-
det på navnet. 
 
Der var nu ikke så meget læ, så båden 

Jan O på  tur... 
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hoppede op og ned, men man kan jo 
altid komme i vandet med et stort 
plask. Vi skulle foretage en hurtig ned-
dykning, men jeg havde lidt problemer 
med det højre øre, så det gik temmelig 
langsomt at komme ned. Da der var en 
kraftig strøm landede vi ikke på klip-
pen, men et stykke væk på sandbunden 
på 30 meters dybde, og herfra svøm-
mede vi 10 -15 minutter på dybden 
mod den kraftige strøm for at komme 
hen til ”endnu en klippe”.  
 
Det sidste stykke derhen foregik med 
en kombination af svømning og hiven 
sig frem ved at holde fast i, hvad der 
nu var på bunden, hvilket ikke lige-
frem var en nem opgave med mit store 
kamera.  
 
Det lykkedes at komme frem til klip-
pen og komme i nogenlunde strømlæ, 
og dér måtte jeg konstatere, at jeg hav-
de brugt 100 bar på den 15 liter flaske, 
jeg har valgt at tage med for at kunne 

følge med de andre, da Sophie ikke 
deltog i dette dyk. 
 
Inden dykket havde jeg aftalt med Jan 
O., at jeg kunne få lidt luft under vejs 
fra hans DIR-slange undervejs, hvis 
det blev nødvendigt. Det var også lyk-
kedes Jan O. at komme hen til klippens 
strømlæ, så jeg svømmede hen og fore-
slog ham, at jeg fik lidt luft fra hans 
flaske. Det var OK, så jeg fik lige otte 
minutters ”gratis” luft. Det var lidt be-
sværligt at finde ud af, hvilken stilling 
hans oktopus skulle have, og hvordan 
vi undgik at blive trukket væk fra hin-
anden i strømmen. Men det lykkedes 
fint til sidst, hvor slangen stak ud til 
venstre og Jan svømmede lidt bag og 
oven over mig og holdt i min flaske-
ventil. 
 
Vi fik kigget på klipperne og de fine 
bløde koraller i mange farver. Derud-
over så vi bl.a. en stor tornekronesø-
stjerne og et par flotte røde dragefisk. 

En af de mange søheste. 



25 

 

 

beskrevet. Jeg har efterfølgende hørt at 
andre har oplevet noget lignende, så 
måske ligger der noget utilsigtet i en 
eller andet algoritme i computeren? 
 
Thresher sharks 
Noget helt specielt for Malapasqua er, 
at man her har mulighed for at se de 
noget sky, men meget elegante ræve-
hajer eller på engelsk thresher sharks.  
Det engelske navn betyder på dansk 
tærskehaj, og det giver mening, hvis 
man ser en video af, hvordan hajerne 
fanger deres bytte.  
 
Hajerne nærmer sig forsigtigt en stime 
fisk og pludselig får en fisk et slag 
med den lange hale, hvorved den be-
svimer, og derefter snupper hajen fi-
sken og spiser den. Halens længde er 
ca. lige så lang som selve kroppen, så 
det er en ordentlig øretæve, sådan haj 
kan give. 
Disse thresher sharks skulle findes 
overalt i verdenshavene, men ses sjæl-

Under uddykningen kom vi op på top-
pen af klippen, og her lå alle de bløde 
koraller vandret p.g.a. den kraftige 
strøm.  
 
Underlig computer opførsel: 
Min ZOOP viste 4 minutter, da jeg 
kom op på sikkerhedstoppet, og det 
overholdt jeg selvom jeg måske lå lige 
dybt nok. Men da jeg begyndte at stige 
op, da tiden var ved at være gået, så 
skiftede computeren til 3 minutter de-
ko, hvilket var temmelig overraskende.  
 
Jeg gjorde tegn til de øvrige, at jeg tog 
3 minutter til, og dykkerguiden kom 
ned og gav mig noget luft, indtil jeg 
selv kunne dykke ud på min egen regu-
lator. 
 
Jeg har gennemgået min dykkerprofil 
hjemme på min pc, og jeg har ikke væ-
ret i nærheden af at gå i deko under 
dykket, så jeg kan ikke gennemskue, 
hvorfor ZOOP´en ”opførte” sig som 

”Little dragonfish”, som hører til noget så eksotisk som seamoths (sømøl). 
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dent. Ved Malapasqua findes imidler-
tid et undervandplateau ved navn Mon-
ad Shoal, hvor hajerne regelmæssigt 
besøger en cleaning station for at få 
renset tænder, gæller m.v. Plateauet 
findes på ca. 20 – 25 meters dybde og 
siderne dropper ned til 250 meter, så 
den store dybde er nok også medvir-
kende til at hajerne findes netop her. 
 
Der er stor sandsynlighed for at se ha-
jerne, når de besøger Monad Shoal, 
hvilket sker meget tidligt på dagen. 
Derfor starter bådturene til dette dyk-
kersted også lige efter solen er stået op 
klokken seks. Turen derud tager ca. en 
halv time fra dykkercentret. Når man 
kommer derud skal man ikke forbavses 
over, at andre har fået samme idé; vi 
var derude to gange, og hver gang lå 
der 12 – 14 andre bankaer med dykke-
re - så det big business dette her. 
På Monad Shoal har hvert dykkercen-
ter din egen faste bøje, og endvidere er 
der spændt liner ud mellem betonklod-

ser nede på selve plateauet, hvor dyk-
kerne kan ligge og holde fast og stirre 
ned i dybet for at få øje på hajerne. 
Efter vi havde ligget et stykke tid på li-
nerne uden at se hajer gav vores guide, 
Noel, tegn til at vi skulle skifte positi-
on, og her fik vi lejlighed til at se flere 
temmelig store hajer – de var vel tre 
meter lange.  
 
Ned i mørket: 
Det var en ret speciel fornemmelse at 
lige og stirre ned i det mørke og noget 
grumsede vand vel vidende at det bare 
går dernedad, mens man ventede på en 
haj eller flere skulle dukke op. Ind 
imellem pegede Noel og man kunne 
fornemme en mørk skygge i mørket og 
flere gange kom der også en haj eller 
to ud af tågerne og svømmede rundt og 
kiggede på os – det var en temmelig 
spooky men stor oplevelse. 
 
Dette dyk var nok det mest specielt på 
hele turen. Lars, Jan O. og jeg selv tog 

Endnu en nøgensnegl i vilde farver. 
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et ekstra dyk på Monad Shoal og fik 
også her set flere thresher sharks. På 
det ekstra dyk, hvor jeg også brugte en 
15 liter flaske, tog Jan O. og jeg lige en 
gang ekstra omgang makkerånding for 
at få helt styr på DIR-slangen. Det gik 
fint, og da der ikke var meget strøm, 
kunne vi sagtens svømme ved siden af 
hinanden.   
 
Da jeg overtog Jans´ oktopus havde 
han 60 bar tilbage - og det havde jeg 
egentlig også - så da jeg havde konsta-
teret at det fungerede fint, fik han sin 
oktopus tilbage med tak for lån. 
 
En dum ting på dette dyk var, at jeg ik-
ke havde fået spændt BCD´en tæt til 
kroppen, hvilket bevirkede, at da jeg 
hoppede i vandet kunne flasken bevæ-
ge sig, og den gav mig et slag i den ne-
derste del af ryggen.  
 

Jeg glemte det helt under dykket, men 
da jeg kom op igen, kunne jeg mærke, 
at der var en stor hævelse, hvor flasken 
havde ramt, og efterfølgende kom der 
et stort blåt mærke. Så resten af dagen 
var jeg en flittig gæst i baren – får at 
hente isterninger i en pose til at kom-
me på hævelsen (det hjalp heldigvis). 
 
Hjem igen 
Tiden løber nogen gange alt for hur-
tigt, så efter en fin dykkerferie og for 
mit vedkommende med 14 spændende 
dyk i bagagen, var vi allerede på vej 
hjem igen fra en tur med godt kamme-
ratskab og gode oplevelser. 
 
Ugen efter hjemkomsten skulle jeg til 
Lillebælt på nøgensneglesafari sam-
men med den gamle redaktør, men det 
er en helt anden historien. 
 
… og ugen igen efter blev tiden nær-

Et ’dykkerkort’ over Monad Shoal med Tresher hajer 
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mest sat i stå pga corona-pandemien. 
Så vi kom heldigvis hjem i tide. Fjor-
ten dage efter vores hjemkomst var 
der, mig bekendt, ingen af rejsedelta-
gerne, som havde fået symptomer på 
corona i udbrud som efterveer fra rej-
sen. 
 
Tekst og Foto/Foto-Ole 

En  Thresher shark snuppet uden blitz, som var forbudt at anvende, derfor er bille-
det lidt rystet. 
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Hvornår og hvorfor begyndte du at 
dykke. 
Det hele startede i 2009, da min lille-
bror Kristian spurgte mig om vi ikke 
skulle begynde dykke sammen. Han 
havde taget dykkercertifikat nogle år 
forinden og var blevet meget begejstret 
for liveaboard ture til Rødehavet.  
 
Jeg syntes at det lød som en spænden-
de udfordring, og på hans opfordring 
kontaktede jeg Chris fra Oceandive på 
Frederiksberg. I sommeren 2010 havde 
jeg så taget mit SDI-Open Water Diver 
certifikat. 
Jeg blev lige fra starten vildt fascineret 
af dels livet under vandet og dels af at 

lære dykkerteknik. 
 
Nå men turen til Rødehavet var ved at 
blive planlagt af Kristian og nogle af 
hans dykkervenner, og vi skulle af sted 
i efteråret 2011, så jeg måtte i gang 
med at tage Advanced Open Warter, 
som var et krav for at kunne deltage på 
turen. Det fik jeg gjort hos Amager 
Dykkercenter i sommeren 2011, så jeg 
var klar til Rødehavsturen til efteråret. 
Det var en fantastisk oplevelse og jeg 
vidste at dykning var noget jeg ville 
fortsætte med. 
 
Indtil 2012 havde jeg kun været på ture 
i Danmark med diverse dykkercentre 
foruden rødehavsturen. Jeg havde mod 
på mere og heldigvis fik jeg talt med 
min daværende kollega Carsten G., 
som også lige havde taget dykkercerti-
fikat. Han opfordrede mig til at blive 
medlem af Baracuda, hvilket jeg gjor-
de. Dette var en rigtig god beslutning 
for her følte jeg at jeg hurtigt blev bed-
re til at dykke og var med på en hel del 
super gode ture Norge og Sverige, men 
også endagsture i Danmark.  
 
I 2015 tog jeg CMAS** og Nitrox cer-
tifikat i Roskilde, hvor jeg på kurset, 
også mødte min kæreste Randi. Vi ta-
ger nu årligt på dykkerture i Danmark 
og udlandet. Sidste tur gik til Cypern 
hvor vi dykkede på vraget Zenobia. 
 

  Makkertjek 

Dette nummer makkertjek er beredvil-
ligt udfyldt af Jørgen A. P. 

Jørgen i Vevang/Norge  Foto/JanM. 
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Hvor mange dyk har du haft. 
Indtil videre er det blevet til 164 dyk.  
 
Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 
og hvorfor. 
I 2016 begyndte jeg at dykke i 
tørdragt, hvilket jeg ikke har fortrudt. 
Det var nok mest fordi jeg træt af og 
fryse, især når jeg kom op fra et dyk i 
våddragt. Det er meget mere behage-
ligt at dykke i tørdragt, det er nu rart at 
komme tørskoet i land efter et dyk :).  
 
Hvordan vil du beskrive dig selv som 
dykker. 
Jeg sværger nok mest til vragdyk, men 
tager også gerne naturdyk. Jeg kan 
godt lide vragdyk, dels fordi der kan 
være noget interessant historie forbun-
det med vraget og dels fordi der kan 
være meget fiskeliv. Det vigtigste for 
mig er dog at komme ud og dykke.  
 

Er der noget du er specielt glad for ved 
dykning. 
Det jeg elsker med ved dykning er det 
at føle mig vægtløs og så spændingen 
ved ikke at vide hvad man vil opleve 
på det næste dyk. 
 
 
Hvad kan indgå i et godt dyk 
Jeg synes at dyk i solskin er med til at 
gøre et dyk ekstra godt. En god mak-
ker hvor man forstår hinanden godt gør 
dykket mere afslappet og man får mere 
tid til at nyde dykket.  
 
Jeg husker et fantastisk dyk på vraget 
Um El Faroud ved Malta, hvor jeg var 
på ferie med Randi. Vi var os to og så 
dykkerlederen og svømmede fra land 
og ud til vraget som ligger på 36m, So-
len skinnede og som vi nærmede os 
blev vraget tydeligere og tydeligere, Vi 
dykkede rundt på agterdækker på ca. 

Jørgen med båden i Lysekil. Han venter på vi er parate til at hale båden op.. 
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30m, hvor der var stimer af flotte fisk, 
ligeledes når vi kigge ned langs siden 
af vraget. Da kom op efter dykket kun-
ne vi nyde det flotte solskinsvejr og 
evaluere på oplevelsen. Men jeg vil 
også nævne min første tur til Kristian-
sand hvor vi dykkede på Tom B. og 
Seattle, samt Norges turen til Gulen 
hvor vi dykkede på vraget Franken-
wald. 
 
Har du haft et dårligt dyk 
I starten af min dykker karriere tog jeg 
på ture med diverse dykkercentre. Jeg 
husker et båddyk i Øresund hvor jeg 
havde fået tildelt en meget uerfaren 
makker, jeg dog heller ikke selv så er-
faren på daværende tidspunkt. Men da 
vi hoppede i vandet mistede min mak-
ker sin ene finne. Det skræmte min 
makker så meget at han ikke ville dyk-
ke med den dag. Selvom jeg havde væ-
ret nede på bunden 6m og hente finnen 
til ham. Så den tur endte med at jeg ik-
ke kom ud at dykke. 
 
Er der nogle specielle ting du altid af-
taler med din makker inden du dykker 
Noget jeg lægger meget vægt på før 
jeg hopper i vandet med min makker, 
er at vi har aftalt hvem der leder dyk-
ket og at vi har lagt en plan. 
 
Er der noget udstyr du drømmer om at 
få fat i 
Da jeg startede med at dykke købe jeg 
alt udstyr brugt af en kollega. Det er 
med tiden blevet udskiftet med noget 
nyt. Den eneste del jeg ikke har fået 
udskiftet endnu er mit regulatorsæt og 
det går jeg og overvejer men har ikke 
fået gjort det endnu. Jeg tænker jeg vil 
købe en af de bedre modeller fra enten 
Apeks eller Scubapro. 
 
Til slut vil jeg lige nævne Kristian, 
min lillebror, ikke kom med på røde-
havsturen, da han lige havde fået et nyt 

job som gymnasielærer og ikke kunne 
få fri. Så vi har ikke været på dykker-
tur til Rødehavet endnu, men vi snak-
ker stadig om, så mon ikke vi når det 
en dag. 
 
/Tekst Jørgen A. P. 
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