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Forside: 
Det var vådt, men det er dyk-

ning jo. 
Øverst: 

Regnvejr til et fyr(aftens)-dyk den 21-7 

Der var 3 lystfiskere i havnen, ellers 

ingen andre både eller mennesker over-

hovedet. En meget øde aften. 

/Foto Gearløs (XZ1)  
 

Nederst: 

Fløjfisk på natdyk i Lysekil den 3-6-

2011. Se artikel inde i bladet.  

/Foto Ole (D400). 

 

Bagside: 
Der har altså også været godt 

vejr. 
Øverst: 

Fyrdyk ved broen i Hornbæk plantage/

Smidstrup. 

/Foto:Gearløs (XZ1) 

 
Nederst: 

En mild dansk sommeraften. 

Fyrdyk, den 7-7-2011 Munkholm 

/Foto:Gearløs (XZ1) 

Bladudvalget:  

Næste møde: Onsdag den 1 februar 

2012 kl. 21.00 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes på dette møde. 
Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

Nr . 2011- 4 Deadline 11 November 

Hos medlemmerne: 28/11-2/12 

 

Nr. 2012 - 1 Deadline 24 feb. 2012 

Hos medlemmerne: 5– 11 februar 

Baracuda 

41. årgang  Nr.  3 august 2011 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

Jan M. 

Ole E. 

Tom D. 

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O. 

 

Kasserer                   Sekretær 

Leif H.      Bent C. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Jesper M. 

Næste Baracuda-blad udkommer  

i august 

Antal trykte blade:  175 stk. 
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Lederen 

Fyraftensdykkere har bare 

været bedre vejr under 

vandet. 
Dykkere er fremtidssikrede. Vi har det 

perfekte overtræk til at modstå alle kli-

maændringer. Vi er nemlig vandtætte. 

 

Jeg har personligt oplevet ture under 

vandet der var mere behagelige end den 

regnfulde og blæsende virkelighed, som 

overflade-menneskerne stod model til 
For ikke at nævne dykkeren i båden 

mens vi var nede — tak til dem!  

 

Er vi ude i en forandring af klimaet 

skabt af os mennesker. Mange mener ja.  

 

Men mange tror også på det nemme: 

Det er sgu’ da bare solen der flipper 

ud…..  

 

Uanset hvad er der dog et grundlæggen-
de problem tilbage: Hvornår  kommer 

det nye gennembrud  med en vedvaren-

de energiteknologi, som vi alligevel 

skal  have udviklet, inden olien slipper 

op.   

 

Hold da op! Det var langt væk fra ud-

gangspunktet. Et fyraftensdyk.  

 

Det er fedt at have en hobby hvor vejret 

er skotskternet ligegyldigt—bare der er 

god sigt under vandet. 
 

Men det har jo så noget med kvælstof-

udledning  at gøre. Den må vi tage en 

anden gang. - eller har jeg nævnt det ? 

/Red. 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i øvrigt alle ture her:  
http://

www.baracudaturudvalg.dk 

 

Kalenderen er altid opda-

teret.  

torsdag 25/08 Fyraftens-

dyk 

lørdag 27/08 Tur med 

gummibå-

den  

torsdag 1/09 Fyrdyk 

Lørdag 3/09 Sommer-

fest –se 

opslagstav-

len 

Lø/søndag 3 og 4 /9 Elevdyk 2* 

onsdag 7/09 Åbent  

turud-

valgsmøde 

torsdag 8/09 fyrdyk 

søndag 11/09 Bådtur 

torsdag 15/09 Fyrdyk 

lørdag 24/09—

1/10 

Norgestur 

torsdag 29/09 Fyrdyk 

Fredag 07/10 Klubbens 

berømte 

Natdyk 
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Årets Pinsetur til Kullen blev, næsten 

utraditionelt, en dykkeroplevelse med 

rigtigt godt vejr. Omkring 10 baracu-

daer og et par fra Kontiki havde fundet 

vej til Mølle camping, hvor hytterne 
stod klar til at blive invaderet.  

 

Lørdag morgen stødte yderligere 13 

baracudaer til.  Efter morgenmaden var 

indtaget og madpakkerne smurte, mød-

tes de gæve dykkere i Arild Havn, hvor 

udstyr og nogle af deltagerne blev læs-

set ombord på båden. Sejlturen ud til 

Ablahamn kom til at tage længere tid 

end ventet. Der var kortvarige motor-

stop uvist af hvilken grund. Ved at an-

vende håndpumpen lykkedes det imid-

lertid at komme ud til bestemmelsesste-

det. Siden hen så vi ikke problemet.  

 

Efter at have sejlet endnu en gang kun-

ne dykningen gå i gang. Vejret var godt 
og bølgerne små. Så det var bare at 

komme i gang med dykningen.   

Bunden er rimeligt kuperet, hvis man 

lige finder det rette sted. Så det var gode 

dyk og de fleste fik 2 dyk denne dag.  

 

Efter at båden igen blev læsset og vi 

sikkert nåede havnen i Arild blev udsty-

ret læsset ombord i bilerne og turen til 

hastigt til campingpladsen, hvor grill-

kullene blev tændt. Teltet var rejst og 

borde og stole fundet i omegnen. Efter 
lidt bøvl med kullene kom kødet på 

grillen. 

 

 Det blev en rigtig hyggelig aften med 

god mad og hyggesnak. Alle synes dog 

Pinsedyk på Kullen 
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at være trætte og festen sluttede før 

midnat, men det gav jo så plads til en 

velfortjent lang nats søvn. 

 

Søndag morgen mødtes vi kl. 8.00 til 
morgenmad. Her havde vi fornøjelsen at 

smage Gearløs´ elefantboller. De kan 

anbefales. Efter atter en gang at have 

smurt frokosten gik turen denne gang til 

Mølle havn med Paradishamn som mål. 

Det blev også en skøn dag med meget 

flotte dyk. Dette sted er mit foretrukne 

dykkersted på Kullen. Min makker og 

jeg blev da heller ikke snydt. Vi så en 

kæmpe taskekrabbe og en endnu større 

hummer og sidst men ikke mindst en 

stor flot ål, der godt kunne være en pan-
de værdig.   

 

Efter at alle havde fået eet dyk sejlede 

vi tilbage til Mølle havn, der var fyldt 

med danske sejlere. Udstyret blev læs-

set over i bilerne og turen gik hjemad 

efter at have haft 2 flotte dage på Kul-
len. Et fantastisk landskab såvel under 

som over vandet... 

 

/Carsten   

/Foto: Gearløs  
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Lima 22 juni 2011 

 

Farvel til Baracuda  

 

Det er sådan at hver ting her i livet har sin tid.  

 

I mange år har jeg haft det håb en dag at kunne vende hjem til Danmark, genoptage 

mine aktiviteter som aktiv pensionist sejle rundt og dykke og besøge alle de danskes 

øer, og siden slutte mit liv med værdighed. Det ved jeg nu ikke vil ske - jeg bliver 

ganske simpelt her ude i Syd Amerika, hvor jeg nu engang er havnet - og her nede 

kommer der næppe nogen fra Baracuda for at dykke - selv ikke i Titicaca der ligger i 

4000 meters højde og er på størrelse med Kattegat og hvor luftens tryk ved vand-

over?aden (udgangstrykket) er på omkring 60% af normaltrykket. Så kan i jo selv 

kigge i tabellerne og regne lidt på dykkebetingelser. :o) 

 

Det betyder at mit medlemskab af Baracuda må slutte. Det har efterhånden varet så 

længe, at det næppe kan blive til mere, selv om jeg vel nok efterhånden er en af dem, 

der har længst anciennitet i sportsdykkerklubben Baracuda. Lidt over 35 år blev det 

Vi har modtaget en mail fra kassereren, som skriver:” Jeg har netop modtaget et 

meget interessant udmeldelsesbrev fra et af vore meget gamle passive medlemmer, 

som nu lever i Peru. Han har en interessant historie at fortælle, ligesom der fortsat 

vil være mange af de gamle medlemmer, som husker ham og bør kende til indhol-

det af brevet.” …../Leif 
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til - men det er jeg dog ikke alene om, og det glæder mig meget hver gang jeg i med-

lemsbladet ser nogle ansigter jeg kender fra min aktive tid: Jørgen M., Flemming S., 

Foto Ole, Carsten, Poul osv—og de blade har jeg en pæn lille samling af. Ved nær-

mere eftertanke tror jeg egentlig ikke, at jeg selv eksisterer i noget billedarkiv i Bara-

cuda, men det betyder nok heller  ikke så meget. 

 

Jeg er glad for at have oplevet dengang klubben havde egen båd ―Dyk 1' som vi 

overtog fra Svitser. At være bådejer er noget ganske andet end at have en gummibåd 

stående i en garage på en anhænger. Der er et helt andet liv og sammenhold ombord, 

en helt anden måde at bevæge sig på vandene og udadtil en helt anden respekt. 

Da jeg i halvfjerdserne var ved at slutte byggeriet af mit hus i Ganløse, spurgte jeg i 
DSF landsorganisation efter en dykkerklub i nærheden , og jeg havnede nede hos 

Simons nystartede klub i Ballerup, der holdt til oppe på loftet over tapetfabrikken. 

Siden hen flyttede vi flere gange: Lautrupgaard, Skovlunde-flyvepladsen, og East 

Kilbride i Ballerup men det kender I  jo. Jeg havde nogle gode år, men så skete der 

det at jeg blev sendt til syditalien af mit firma - det var det firma, der senere blev til 

NKT-flexible. lkke ringe beskæftigelse for en sportsdykker, for opgaven i Syd var at 

være teknisk koordinator ved udlægning af flexible rør på havbunden, så der blev 

lejlighed til rigtigt megen dykkeri i spændende farvande. 

 

Men efter et par år sluttede eventyret i Italien og så kom jeg til Vestsjælland, for at 

lede en helt anden slags fabrik, hvilket bestemt heller ikke gjorde det nemt med en 

Baracuda langt inde i Ballerup - men flytteriet fortsatte og jeg var helt over i Sønder-

jylland og bo inden jeg igen havnede i Københavnsområdet for umiddelbart at be-

gynde rejseriet i Sydamerika. Og forbindelsen til Baracuda blev løsere og løsere. 

Det er muligt at mine hidtidige rejser havde gjort mig rodløs, og at dette var den dy-

bere årsag til at jeg bare kunne rejse rundt i disse sydamerikanske lande, men jeg 

havde i Italien gjort mig den ulejlighed at lære Italiensk, og det var et udmærket 

sprog for en turist, men senere blev det naturligvis ord for ord erstattet af spansk. 

Al det jeg oplevede der i mine første års rejsende igennem bjergene har jeg skrevet 
en bog om til mine børn og børnebørn, så det er dokumenteret, men konsekvenserne 

af de mange rejser til Peru har været en større og større involvering i landets udvik-

lingsmæssige dilemma, i landets politik og i større forretningsmæssige projekter. 

Spændende alt sammen, men mest afgørende for denne min beslutning om at afkorte 

relationen til Danmark er, at jeg de facto i mange år har haft eget hjem her og peru-

ansk hustru, som er af inca-oprindelse og derfor både  spansk og quechua-talende, 

men som ikke kender mange ord på dansk. At have to lande at bo  få i er for meget 

det giver en konstant rodløshed og derfor er Danmark nu valgt fra med disse 

konsekvenser i relationen til Baracuda. Så mange hilsener og tak for de mange år.  

Klaus L.  

Brev indlæst fra scannet brev (JPG-billede) af: http://www.free-ocr.com 

Gratis og benyttes direkte på nettet. Kan bl.a. forstå danske ord.   /red. 
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Med datoen  2. juni lå dette års Kristi 

Himmelfart ganske sent, hvilket unæg-

telig stillede muligheden for godt vejr i 

udsigt.  

Og ganske som vi håbede, signalerede 

de vejrlige omstændigheder ved Gull-

marsfjorden sommerens komme med 

godt og roligt vejr under høj blå him-

mel!  

 

At dette løfte sidenhen skulle vise sig at 
være ’varm luft’, da sommervejret smed 

os alle indendørs eller iførte os sydvest 

og olietøj, er en anden sag. 

 

Desværre havde flere meldt fra op til 

turen, så vi endte med at være ganske få 

deltagere. 

 

At Bent og Aase fik en kedelig melding 

om dødsfald i den nære familie, og na-
turligvis tog hjem før tid, kastede en 

skygge over arrangementet. 

 

Det var rigtig trist, at vi ikke skulle ny-

de resten af turen med dem. Trods dette 

mandede vi os op til lørdagens tur til 

udenskærs- destinationerne Berggyl-

teskær og ’Væggen’, som Ole vil beret-

te mere om. 

 

Vanen tro var de ikke uvæsentlige op-

gaver omkring bespisning, fordelt på de 
hænder, som på det forudgående møde 

havde stillet sig villige. 

 

 Og jeg skal hilse og sige, at maden var 

god alle dagene! Jeg skal i denne for-

Baracudatur  

til Lysekil juni 2011 
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bindelse rette en tak til Bent for sit krea-

tive indkøb til den gang ’Kål i karry’, 

jeg ville lave.  

 

Da Bent ikke kunne skaffe hvidkål, 
hvad kunne så være mere nærliggende 

end at købe rødkål i stedet!  

 

Med rynke på næsen og megen tvivl i 

hovedet – eller rettere tanken på stjer-

neanis, sukker, eddike, appelsinsaft og 

et skvæt rødvin – gik jeg om bord i den 

ændrede opskrift. Og tænk! Ja farven 

havde en anden lyd, men smagen var 

den samme. 

 

Nu ikke mere snak om vejr og madop-
skrift. Jeg giver bolden videre til Ole, 

som giver jer fakta om oplevelser og 

steder. Så I måske får lyst til at deltage 

næste år 

/Tom 

Ole fortsætter: 

Fossen Camping ligger lige ud til Gull-

marsfjorden, og dér er der adgang til 

super dykkersteder direkte fra stran-

den. 

Vi dykkede flere gange på ”Knolden” 

lige ved bådebroen og på ”Væggen” 

ved græsarealet ned til vandet.  

 

Gullmarsfjorden er jo lidt speciel fordi 

der meget dybt – op til ca. 110 m – og 

fordi der ud til skærgården er en tærskel 

under vandet, og denne spærrer for den 

store vandudskiftning. Disse forhold 

gør, at man kan møde fisk og vækster i 

fjorden som ellers kun findes på større 

dybder ude i Skagerrak. 
 

 Ofte virker det lidt skuffende, når man 

starter dykket fordi sigtbarheden nor-

malt er forholdsvis dårlig over springla-

get, måske ca. 3 meters sigt, men så 
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snart man kommer længere ned bliver 

den normalt betydelig bedre, vel om-

kring 10 meter sigt.  

 

Både over og under springlaget er der 

masser af liv og masser at se på. Da 

fjorden ikke er så bred, så er den ikke så 
udsat for vinden, at der ikke kan dykkes 

selv med forholdsvis meget vind.  

 

Gåseklova  

Lokaliteten Gåseklova er således et 

imponerende sted med lodrette klippe-

vægge, som falder til 90 meters dybde. 

Der er et vist sug i maven, når man svæ-

ver af sted langs klippen på 25 meter og 

ved hvor langt dybet under sig går ned! 

Her dykkede jeg sammen med Gearløs i 

2003 og igen i år sammen med Tom, og 
begge gange så vi mange spændende 

vækster og dyr. 

 

Alsbäck 

På lokaliteten Alsbäck dykkede Tom og 

jeg efter søfjer for at fotografere sådan-

ne væsener. Vi fandt en på 24 meters 

dybde, og vi gik glade i gang med at 

knipse løs indtil vi var tilfredse og kun-

ne stige op igen.  

 

Det viste sig efterfølgende, at Allan og 
Søren havde været en smule dybere end 

os, og her var bunden overstrøet med 

søfjer, så vi må derned igen en anden 

god gang! 

 

Der er også fine steder at dykke ude i 

fjorden og udenskærs, det var bare at 

tage båden derud. Så er man jo ude i 

selve skærgården med alle dens fine 

dykkersteder, som den strækker sig op 

langs vestkysten på Sverige. Hvis man 

ikke har dykket på vestkysten, så kan 
den nærmest beskrives som Kullen i 

‖overstørrelse‖ mht fisk og vækster og 

liv i det hele taget.  

 

Skærgården: 
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Selve skærgården er meget eksponeret 

for vind og vejr, og det gælder normalt 

om at finde et sted med læ for at kunne 

gennemføre dykkene. Ind imellem kan 

selve sejlturen derude være det, som 
sætter begrænsningen, fordi der kan 

være ganske høje bølger. Men så kan 

man jo dykke inde i fjorden! 

 

Området omkring er således et sandt 

dykkerparadis med alle de fine dykker-

muligheder. Der bliver dykket meget i 

området, og mange af dykkersteder har 

f.eks. været omtalt i DYK og Sports-

dykkeren. 

 

Dykning på ”Knolden” 
Det første sted vi - Tom, Søren og jeg 

selv -  dykkede var ved ‖Knolden‖, en 

afrundet klippe for enden af bådebroen, 

som hører til campingpladsen. På yder-

siden af den klippe går det forholdsvis 

lodret ned til et par og tyve meters dyb-

de, hvorefter den bløde bund skråner 
videre mod dybet. Det var et godt sted 

at starte og også til at få afprøvet min 

nye tørdragt og vingevest, så der kunne 

komme styr på afbalanceringen og trim-

met. På dybden var der en god sigt på 

omkring 10 meter og en vandtemperatur 

på 10 gr.C. Der var masser af se på det-

te første dyk: store områder med søpun-

ge, masser af enkeltsiddende bægerko-

raller, søanemoner i forskellig størrelse, 

store søpindsvin, store taskekrabber, 

flotte fløjfisk og store skrubber og en 
enkelt rødspætte.  

 

Baracuda Hanm 



12 

 

 

Desuden fandt vi noget som iht den 

norske bog ‖Livet i Havet‖ hedder fjæ-

reblomster, men egentlig er kolonidyr. 

Noget man faktisk også kan se på Kul-

len! Der var gang i uv-kamera og flash 
for der var virkelig meget at se.  

 

Da vi dukkede op på den anden side af 

knolden efter en halv times dyk, så vi på 

hinanden og var enige om at det var et 

superdyk, så hvad var mere naturligt 

end at dykke ned igen og tage turen en 

gang til – bare den modsatte vej rundt, 

så vi endte ved bådebroen, hvor vi var 

startet. Også dette dyk blev super med 

masser af interessante dyr og vækster.  

 
Der var også kommet styr på det nye 

udstyr, så der kunne svæves kontrolleret 

i vandet. 

Det blev til i alt fire dyk på ‖Knolden‖ 

hvoraf det ene var turens natdyk, alle 

fine dyk. Vi fik set meget andet end 

nævnt ovenfor bl.a. eremitkrebs, trold-

hummer og en stor berggylt, som blev 
fanget i lyset fra vore lygter, så man 

kunne komme helt på klodshold med 

makrolinsen. 

 

Skærgårdsdykning 

Berggylteskär er et af de mere kendte 

dykkersteder i skærgården ud for Lyse-

kil. Jeg havde tidligere dykket der flere 

gange bl.a. på klubturen i 2003. Her er 

klipper med tangskove og de sædvanli-

ge fisk som berggylter, havkarudser og 

savgylter, som svømmer rundt i de øvre 
vandlag. Kommer man lidt længere ned 

er der bare klipper indtil man når bun-

den på omkring 20 – 30 meters dybde, 

Pause på Guldskær. (Søren, Tom og Allan) 
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hvor sand- eller lerbunden tager over. 

På denne dybde er der temmelig mørkt 

indtil øjnene vender sig til forholdene, 

men så er der også her masser af liv 

med søpunge på store lodrette partier af 
klipperne, store taskekrabber i klippe-

sprækker og de allesteds nærværende 

dødemandshænder – læderkorallerne 

som også ses på Kullen. Også her kan 

man møde de flotte fløjfisk. 

 

Gullskär 

Efter dette dyk holdt vi frokostpause i 

det dejlige solskinsvejr ude i skærgår-

den på Gullskär, hvor vi blev varmet 

godt igennem. Både tørdragten og un-

derdragten røg af, så det var til at holde 
ud. Forrige år var dette skær blevet døbt 

Kuldskær pga. de lave encifrede tempe-

raturgrader, der var både i vandet og i 

luften. Det var helt anderledes i år. 

Ved Gullskär fandt vi en fin lille vig til 

gummibåden, og vi døbte den 

straks "Baracuda Hamn.  

 

Efter en afslappet pause sejlede vi til 
Kornö kalv, hvor vi dykkede på en væg, 

som var noget bar, men vi fik alligevel 

set mange spændende ting såsom berg-

gylter, taskekrabber, søpunge og fløj-

fisk.  

 

Jeg forsøgte at tage 2,5 kg af bæltet, 

men havde problemer med at holde mig 

nede på sikkerhedsstoppet, så mon ikke 

den rigtige vægt på bæltet er ved at væ-

re dér. Da vi alle fire havde dykket var 

det tid til at sejle tilbage til camping-
pladsen efter en fin dag i skærgården. 

Fortsættes på side 16 
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Opslagstavlen 

Rabatter på dykker-
udstyr. 
Redaktionen indsamler fortsat 

oplysninger om mulige rabatter 

eller lignende i forbindelse med 

køb eller servicering af dykker-

udstyr.  

 

Oversigt:  ScubaGear på 

Amager:  

10 % rabat  til DSF  medlem-

mer. Info: http://

www.scubagear.dk  

Der må være flere butikker 

med rabat? Skriv til bladet!!! 

Kom til klubbens sommerfest lørdag d. 3. 

september 2011. 

Løjerne starter kl. 18 med velkomstdrink. Senere serveres en af 

festudvalgets berømte gourmet-menuer, så spis endelig ikke for 

meget før du dukker op. Vi disker også op med en fjollet leg el-

ler 2, og så er aftenen ellers fri til hygge, røverhistorier og hvad 

man ellers kan finde på. 

Prisen for dette arrangement bliver 150 kr. pr. person.   

Tilmelding enten via mail til atp(A)kmd.dk, på sms til 60-71-90-

40 eller på opslag i klubben (opslaget er der ikke endnu, men 

det kommer).  På festligt gensyn.  

  

Vel mødt! Festudvalget.  

mailto:atp@kmd.dk
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Opslagstavlen 

Som tidligere nævnt har der vist sig 

stemning for at fortsætte med svømme-

undervisningen, hvor Niclas Reuter fra 

Triton står for det praktiske. 

 
Første gang betalte klubben, men denne 

gang vil der være en moderat egenbeta-

ling på DKK 175.  

 

Under forbehold for Niclas’ bekræftelse 

bliver undervisningen disse ni mandage 

fra kl.19:55 til kl. 21:00: 

 

29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 

21/11, 5/12 og 19/12 (mandage i ulige 

uger). 

 
Jeg har forhåndstilmeldinger fra syv 

glade vandhunde, men alle er velkomne 

til at være med. Du er ikke forpligtet til 

at komme alle gangene, men for at del-

tage bedes du inden den 22. august ind-

betale DKK 175 med angivelse af dit 

navn til min bankkonto.   

God fornøjelse. 

/Jesper 

Svømmeundervisning Brug af Nitrox:  
På seneste bestyrelsesmøde oplyste 

formanden at der bliver brugt mere ilt 

end førhen. 

 

Det er rigtig godt, for det betyder der 

bliver dykket meget. Men - det begyn-

der at nå et niveau, hvor vi som besty-

relse er begyndt at diskutere hvor læn-
ge vi kan holde det gratis. Og det ville 

jo være rigtig trist at skulle til at betale 

for Nitrox med alt det bøvl det vil give. 

Så - et par små opfordringer (som vel 

egentlig ikke burde være nødvendige): 

 

1. Udfyld fyldejournalen, når du fylder 

Nitrox!  

 

2. Brug Nitrox'en - men brug den for-

nuftigt. Der er måske ikke det store 
behov for Nitrox til et stranddyk til 

6m? 

 

3. Tilbyd at hente nye ilt-flasker, når 

det er ved at være tid - hvis du har mu-

ligheden (kontakt Ole) 

  

Hvis vi alle hjælper med at overhol-

de disse tre ting, kan vi være med til 

at fastholde gratis Nitrox længst mu-

ligt. 

  

Bemærk:  
Der er en revideret fyldejournal - tilfø-

jet starttryk på ilt-flasken.  

 

/Henrik 
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Afslutning på ”Væggen” 

Med sol, fralandsvind og stille vand 

samt meget nemme adgangsforhold var 

det en fornøjelse at afslutte turen med et 
dyk på det vi kaldte for ‖Væggen‖. 

 

Det var virkelig ideelt: et lille græsareal 

med borde til omklædningen, nedad en 

lille trappe med få trin og ganske kort til 

vandet. 

 

 Der er ikke noget at sige til, at vi for 

det meste så andre dykkere benyttet 
disse faciliteter og snuppe et dyk på 

væggen. 

 

Som på det allerførste dyk, dykkede jeg 

sammen med Tom og Søren. Bunden 

var lidt flad i starten, men få meter ud 

blev det dybt og man kunne følge den 

let skånende lerbund ca. 25 meter ud til, 

hvor klippen blev synlig og her havde et 

knæk, som man svømmede ud over og 

så var det bare nedad med flere terrasse-

spring indtil man havnede på omkring 
35 meter, hvor den bløde bund skrånede 

pænt ned i mørket og dybet. Sigten var 

som de andre steder ca. 10 meter på 

dybden.  

 

Lige i starten er det noget vanskeligt at 

se så pga mørket, men snart vender øj-

Fortsat fra side 13 
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nene sig til mørket og der var masser at 

se på – og endelig da Søren tændte sin 

nye lygte, så kunne vi alle se det hele ! 

 

På dybden fandt vi en mistet hummer-
tejne, hvori der bl.a. var fanget en stor 

krabbe med lange ben.  

 

Efter ca. 10 minutter besluttede vi os til 

at påbegynde opstigningen og lige 

ovenover os var der en klippehylde, og 

Søren lyste på for at signalere at der var 

noget spændende at se. Jeg så en stor 

torsk, som jeg studerede nærmere, og da 

vi kom op viste de sig at de andre havde 

iagttaget en stor troldhummer lige ved 

siden af.  
 

Noget jeg har oplevet mange gange, 

nemlig at der kan være så meget at se 

og så mange indtryk at fordøje, så selv-

om man ligger lige ved siden af makke-

ren, så kan man opleve vidt forskellige 

ting.   

 

Jo længere vi kom op ad væggen, jo 

mere fik lyset fra overfladen magt, og 

det var meget fascinerende at stige stille 

og roligt op mod lyset, som skinnede i 

de mange søanemoner og søpunge, som 
klipperne og bunden så at sige var over-

sået med. 

 

Efter godt en halv time var så oppe igen 

og kunne nyde solen under omklædnin-

gen. Vi var enige om, at det havde væ-

ret et fantastisk dyk, vi havde afsluttet 

turen med. Jeg noterede i min logbog: 

flot-flot dyk!  

 

En fin afslutning på en vellykket dyk-

kertur til Lysekil, Fossen camping og 
Gullmarsfjorden. Her kommer vi igen. 

 

 

 

 

/Tekst: Foto-Ole  og Tom DP 

/Fotos: Allan, Foto Ole og Tom 
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Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke: 

Jeg startede i Baracuda i 1999. Et par år 

før var jeg på ferie på Kreta med mine 

to drenge, som havde deres nye abc-
udstyr med. Jeg brugte deres gamle 

aflagte, og fik hele tiden vand i øjne og 

mund, og syntes det var rigtig irriteren-

de. Derfor besluttede jeg at få mit helt 

eget nye udstyr, så jeg kunne være med. 

Og det ændrede meget,  det var en helt 

fantastisk følelse, at kunne ligge lige så 

stille og se ned bl.a. på det tang, jeg 

altid havde syntes var så skræmmende 

at mærke på mine fødder.  Året efter 

 

  Makkertjek  

De som er så heldige at have lært at 

dykke i Baracude de seneste år, kender 

Birgit fra hendes utrættelige indsats 

med nye elever og ikke mindst fyraf-

tensdykkene. 

 

Hun er primusmotor for og  en af bag-

mændene m/k bag afholdelsen af klub-

bens legendariske fyraftensdyk, hvor 

både klubbens garvede og nyere kræf-

ter kan få styret deres lyst til en vand-

gang med kyndig dykkerledelse. 

 

Denne gang er det Birgit, der besvarer 

de faste spørgsmål i Makkertjekket.  

På vej til Kullen en oktoberdag 2006 - se lige det vejr !! 
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havde vi prøvedyk på Malta, og så var 

jeg solgt. Men problemet var at komme 

videre! Hvordan kom man lige i gang 

herhjemme? Det løste sig pludselig  ved 

at Bjarke skulle til Middelhavet med 
Carsten og Winnie i deres båd, og ad-

gangsbilletten var et dykkercertifikat, 

taget på et kursus i Baracuda, som Car-

sten og Jakob havde meldt sig til. Og så 

var det med at slå til. 

Hvor mange dyk har du haft: 

Jeg har 600 dyk, når jeg får de sidste 

ført ind. Det er ikke sådan, at jeg fører 
log hver gang, jeg har været ude.  Det er 

jo heller ikke alle dyk, der er værd at 

skrive om.  

Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor: 

Jeg dykker allermest i tørdragt, kun når 

det er rigtig sommer, finder jeg våd-
dragten frem. Men indrømmet, det er da 

en fornøjelse at kunne bevæge sig mere 

frit i våddragten. Men fordelen ved at 

være tør er altså så stor, at det langt 

opvejer ulemperne bl.a. med mere bly.  

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker. (teknisk-, vrag- eller 

'blomster-dykker' eller lignende) 

Jeg er absolut til natur, det man popu-

lært kalder " blomsterdykker".  Dog 

forstået på den måde, at et vrag jo også 

kan være et smukt stykke natur, f.eks. 

Martina ved Kullen og Burg i Østersø-

en, som  er 2 helt overbegroede vrag, og 

meget flotte. 

Er det noget du specielt glad for ved 

dykning: 

Egentlig er det helheden.  Det at dykke 

er jo ikke det eneste. Jeg kan ikke fore-

stille mig at tage med et dykkercenter: 

afsted med båd, ned under vandet , op 

igen, og så hjem, farvel. Jeg nyder  tu-

ren med gummibåden. Det mest vidun-

derlige er en tur hjem fra Kullen i vind-

stille, ingen bølger og marsvin der 

springer.  

Også tiden før og efter dykket sætter jeg 

pris på. Jeg har været med på nogle 

fantastiske ture til udlandet, men kan 

også godt lide at dykke herhjemme. Det 

kan lyde kedeligt, men man ser jo noget 

nyt hver gang, hvis man har øjnene  

åbne. 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk : 

Et rigtig godt dyk er, når man kan kom-

me op og sige: "sikken en god sigt" som 

f.eks i marts i år på Kanonvraget, hvor 

sigten var mindst 15 m, man kunne stort 

set se det hele fra overfladen, og man 

kunne se fra den ene side til den anden. 

Men jeg må fortælle om at dykke på 

Lofoten i Norge. En veninde af mig har 

boet der i mange år, og opdagede på et 

tidspunkt, at kælderen hos nogle venner 

var fyldt med dykkerudstyr. Det viste 
sig, at manden i huset  var ansvarlig for 

det meste dykning og uddannelse i om-

rådet. Og ja, der kom kontakt. Jeg skul-

le bare medbringe tørdragt, så stod han 

for resten. Jeg drog afsted i November. 

På dagen blev jeg så udstyret med re-

sten af udstyret  i hans hjem, jeg havde 

dog selv medbragt en par yderst uhånd-

terlige 3-fingerhandsker. Vi sejlede ud. 

3 minutter tror jeg, så var vi der. Vandet 

var kulsort, i skæret af de mørke fjelde, 

det var lidt skræmmende. Men i skulle 
jeg da, det var også spændende. Men 

hold da op, under vandet var det slet 

ikke mørkt, jeg kunne se en af de andre 

dykkere jagte og fange en stor torsk, 
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som jeg i øvrigt fik med hjem til en 

lækker middag. Det kan man da kalde 

frisk fisk. Jeg tjekkede dybden - 30 me-

ter, fantastisk sigt. Jeg kiggede op - man 

kunne se de små krusninger på overfla-

den. Det var vildt. Nu ved jeg godt det 

her handler om "et" dyk, men dette 

hænger sammen med det, vi tog dagen 

efter. Vi kørte til et hemmeligt sted, det 

blev kraftigt pointeret. Ind i en fjord, så 
tilpas langt fra Golfstrømmen og dens 4 

graders varme, at der var et ganske 

tyndt lag is på vandet . Så ikke ånde i 

regulatoren over vand, først lade den 

være under vand et par minutter, og så 

dykke ned.  

Han havde udstyret os med ekstra stær-

ke handsker uden på de almindelige og 
3 store net. Vi dykkede nedad fjeldsi-

den, og fandt det vi søgte og så gik vi 

ellers i gang med at "plukke  kamshell 

"  (kammuslinger). Det var derfor stedet 

var hemmeligt. Det var næsten 10 år 

siden, han havde været der sidst, og det 

var ikke meningen,  andre skulle få nys 

om stedet. Dette var et eksempel på at et 

dyk ikke bare er det under vandet. For 

dette sluttede først, da vi om aftenen 

spiste et overdådigt måltid af kogte, 

stegte, grillede og gratinerede kammus-

linger med diverse sauces. Dagen efter 
blev jeg i øvrigt interviewet af lokalavi-

sen, hjemme ved kakkelovnen. Der blev 

lavet en artikel om dykkeren fra Dan-

mark, der kom hele vejen derop for at 

dykke. 

Har du haft 'et dårligt dyk', og kan 

du beskrive hvad der skete. 

Vi  var på tur til Lillebælt, og man fandt 
ud af sejle til den sydlige del, faktisk  

var det slet ikke Bæltet mere. Jeg dyk-

kede med Troels med vores sædvanlige 

udstyr. Det viste sig, at strømmen var 

endog meget stærk.  Jeg hørte båden 

sejle bort, ville de virkelig sejle hen og 

kigge på noget, de havde snakket om?  

Hmm. Pludselig opdager jeg, at Troels'  

flaske sidder løs. Spændet var  gået op.  

Jeg får ham forklaret dette, og trods 

strømmen og en bund, der virkelig mud-
rede op, lykkes det mig på mirakuløs 

vis at få  flasken på plads igen.  Jeg 

turde slet ikke tænke tanken at gå op og 

drive mod langtbortistan, hvis båden 

ikke kunne se os. Så langt så godt. In-

gen panik. Vi prøvede at trække mod  

land og  få farten ned, men det var næ-

sten umuligt. Vi fløj afsted.  Så opdager 

jeg,  at Troels er væk!  Gardenaen er 

gået op.  UPS. Der er ikke andet at gøre 

end følge alm. procedure. Observere, og 

så i øvrigt drive med strømmen. Jeg 
kiggede i den retning, hvor han burde 

have været. Han havde også bare ladet 

sig drive med uden at panikke, og plud-

selig kunne jeg se hans bobler. Så, sta-

dig ingen panik. Men noget held, skulle 

jeg mene. Det syntes jeg,  var et rigtigt 

skod-dyk. 
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Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk. 

Udover før nævnte dårlige dyk, er det 

værste jeg har været ude for et par free 

flow, men kun på lav dybde. Så slet 
ikke i nærheden at noget "tæt på" eller 

tom for luft. Heller ikke for andre. 

  

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i  

dykker (tegn eller andet).  

Jeg dykker jo som regel med nogle, der 

har lært det samme som mig, eller som 
kender de samme procedurer, så ikke 

noget specielt. 

 

Er der nogle ting som du burde omta-

le eller spørge om, men ikke altid  

husker.  

Når jeg pludselig er viklet ind i makker-

linen husker jeg , at jeg glemte at minde 

min makker om at holde sig på samme 

side hele tiden. 

 

Er der noget udstyr du drømmer om 

at få fat i, eller er der noget du  

sværger til.  

Jeg drømmer om en tørdragt, der vil 

blive ved med at være tør. Men det skal 

man åbenbart lede længe efter. Og så 

skal jeg have anskaffet mig en 7 eller 8 

liter flaske til stranddyk. 

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor:  

Den næste skal være Carsten S. Han var 

min dykkermakker i lang tid, inden vi 

blev instruktører, så det må være oplagt, 

han laver næste makkertjek 

/Birgit  

Fotos:/ Foto Ole og Jan M. 
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I foråret  havde jeg en oplevelse, som 

under andre omstændigheder kunne 

have udviklet sig til en ulykke. Vi skul-

le dykke syd for Kullens spids. Hæn-

delsen handler om ukontrolleret op-

stigning. 

Dykket gik til ca. 20 meter, og gik fint. 

Små 10 minutter inde i dykket stiger jeg 

fra 19,3 til 14,5 meter på 2 minutter. 

Altså 4,8 meter, hvilket der intet alar-

merende er over.  

Mistet kontrol: 

Jeg kunne mærke at jeg mistede kontrol 

med opdriften, og kunne se, at der ikke 

kom noget luft ud af dumpventilen, som 

jeg havde åbnet helt. Jeg brugte udeluk-

kende dragten til opdrift, så jeg havde 

ingen mulighed for at regulere med 

BCD’en.  

I de næste par minutter forsøgte jeg 

forgæves at få luft ud af dragten. Jeg 

blev tiltagende utryg, og trak vejret 

kraftigt, hvilket kun gjorde situationen 

værre. Jeg ender med at gribe om en 

stor sten, for at få kontrol over situatio-

nen. Det første som sker, er at jeg får 

lukket mere luft i dragten, da jeg kom-

mer til at presse brystet mod stenen. Jeg 
tager feederslangen af, og bruger de 

næste små 5 minutter på at falde til ro, 

og få lukket luft ud – det sidste lykkes 

ikke særlig godt. Da jeg slipper stenen 

stiger jeg, med stigende hastighed, fra 

14,5 til 9,6 meter på 1 minut og 40 se-

kunder. Hele vejen holder jeg venstre 

arm opad for at få luft ud.  

Jeg erkender at jeg ikke har nogen kon-

trol over opstigningen, og ånder så let 

det er muligt for at beskytte mine lun-

ger. De sidste 9 meter tilbagelægges 

på under 20 sekunder.  

En beretning om  

ukontrolleret opstig-

ning 
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Om bord på gummibåden blev jeg til-

budt ilt; men, udover forskrækkelsen, 

havde jeg det fint, så jeg afslog. 

Jeg prøvede nu at fylde dragten med luft 

samtidig med, at dumpventilen stod helt 

åben, og det var tydeligt, at der ikke 

kom luft nok ud. 

Dagen efter kontaktede jeg John K. fra 

DK-diver i Roskilde, hvor jeg havde 

købt dragten. John forstod tydeligt alvo-

ren, og spurgte til om jeg havde svedt 

meget, da det kan få underdragten til at 

klæbe til ventilen, og derved lukke af 

for passage.  

Som et, åbenbart almindelig kendt tip, 

kunne jeg have tapet underdragten til 

med gaffatape omkring ventilen. Jeg 

ville under alle omstændigheder selv 

undersøge om ventilen skulle være de-

fekt ved at sammenligne den med en 

tilsvarende. Ventilen fejler ikke noget; 

men jeg fandt ud af, at der overvejende 
bruges 2 typer ventiler – nemlig Sitec 

og Apex. Jeg kunne se at Apex- venti-

len har flere udluftningshuller. Og ved 

at puste gennem hhv. den ene og den 

anden, kunne jeg konstatere at Apex- 

ventilen har mindre modstand. 

 

Jeg købte og monterede en Apex- ven-

til. Med hensyn til underdragten valgte 

jeg at prøve en anden løsning, som be-

står af et sæt Dewold 2-lags undertøj i 

uld og en 2/3 mm neoprendragt uden 

på. Jeg testede med held konfiguratio-

nen i svømmehallen. 

 For at finde ud af forskellen i isolering-

sevnen på underdragterne, blev den nye 

testet på et dyk på 40 minutter i 7-8 

grader varmt vand. Jeg blev noget afkø-

let på dykket, hvorfor jeg nogle dage 

senere testede med den gamle under-

dragt, som føltes varmere; men her var 

vandtemperaturen hele 10 grader. Til 

gengæld fandt jeg ud af, at underdragten 

fra Ursuit er meget svær at lukke luft ud 
af, og det selvom jeg på anbefalingen 

havde tapet dragten til under ventilen 

(uden at lukke underdragtens udluft-

ningshuller til). Det fungerer dog ok på 

et stranddyk. 

Min konklusion 
Problemet er opstået som en kombinati-

on af bly, underdragt og modstand i 

ventil.  

 

Spørgsmålet, som står tilbage, er om jeg 

skal tage mere bly på for at opveje den 
luftmængde underdragten optager, eller 

om jeg skal forsøge mig med den nye, 

og vel lidt koldere, konfiguration – eller 

noget helt tredje. Umiddelbart er jeg 

ikke tilbøjelig til at tage mere bly på, så 

jeg er åben for en anden løsning. 

/Tom  

FAKTA. Konfiguration: 

Dragt: trilaminat mærke 

Ursuit 

Underdragt: 200 g heldragt 

mærke Ursuit  

BCD: vinge med aluminiums- 

bagplade  

Computer: Mares Nemo 

(logregistrerer hvert 20. 

sekund—Lodret slutstreg på 

tegning /red.) 

Vægt: 13 kg 

Luft: 15 l stålflaske 

Egenvægt: 114 kg 
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Promotion af Bara-

cuda for kommu-

nens 6. klasser 

Ungdomsskolen i Ballerup stod for et 

flot arrangement på Lautrupgård ons-

dag og torsdag i uge 24. 

 

Alle kommunens 6. klasser var inviteret 
til at få vist nogle af de tilbud, som ung-

domsskolen har til kommunens elever. I 

alt blev der vist 12 tilbud ud af de 60-70 

muligheder, som de unge har at kunne 

deltage i uden for skoletiden.   

 

Der var 12 tilbud: Knallertkørsel , én 

elev kom på skadestue, Hip Hop, Street 

Movement, selvforsvar, fransk, japansk, 

spansk, kor, Bo cart,  Zumba, teater-

sport og dykning. 

 

Den første dag: 

Jan M., Jakob og jeg mødte op den før-

ste dag kl. 7.15 for at stille vort udstyr 
op. Forinden var der morgenkaffe og 

brød, hvor vi fik lejlighed til at hilse på 

arrangørerne og de andre instruktører. 

Det var et stort arrangement med mange 

aktive deltagere. Der var rejst et stort 

telt, hvor der blev udleveret kaffe, kage 

og frokost. 

 

Der var inviteret 1o klasser. Desværre 

dukkede der kun 7 op. Dvs at vi kun 

havde 3 klasser den første dag og 4 den 

anden dag. 

 
Vores første hold kom først kl. 9.20, så 

vi havde god tid til at få båden på plads, 

få delt udstyret op så flest mulige kunne 

se det og endelig lavede vi en dykker-

base. Vi havde fået plads nede ved søen. 
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Et fint sted, da vi så kunne sende 

‖dykkere‖ i vandet: Vi havde 2 overfla-

debøjer ude. Ud over at Jan gik i det 

mudrede vand kl. 12.00 den første dag, 

iklædt tørdragt. Han nåede at komme 
ned på 2 meter. Så et dyk blev det da til. 

 

Vi delte klasserne op i 3 hold. Således 

var der 5 – 9 elever på hvert hold. Da vi 

kun havde eleverne i 30 min. skiftede vi 

holdene hvert 7 . min. Eleverne skulle 

afslutte med at udfylde et spørgeskema 

for senere evaluering. Det ene hold gik i 

båden, det andet fik undervisning i ud-

styret og det sidste gik til dykkerbasen, 

hvor de hørte lidt om dykkerledelse og 

sikkerhed. 
 

Det der triggede eleverne mest var selv-

følgelig motoren på båden og det at tale 

i radioen mellem base og båd samt at 

trække vejret fra OXY boksen. Og da 

den blev tom ( den var kun halvt fyldt 

fra klubben) anvendte vi en almindelig 

dykkerflaske. 

 

Efter at vi havde haft de tre hold den 

første dag blev det frokost. Derefter gik 
vi i Stenladen, hvor der var sang og 

endelig blev dagens vinderhold udtruk-

ket. 

 

Seancen gentog sig næste dag, hvor 

Frederik, Foto-Ole, Jan M. og jeg del-

tog. 

 

Det var en rigtig god oplevelse for os. 

Eleverne var forbavsende lydhøre og 

vel disciplinerede.  Desværre er 6. klas-

ser ikke vor umiddelbare målgruppe, da 
de kun er 12 - 13 år og derfor først kan 

starte undervisning til næste år.  

 

Der var dog allerede nogle, der havde 

fået et PADI kursus, som de brugte på 

ferier. Vi kan kun håbe på, at vi har fået 

sået nogle frø som så vil udvikle sig 

efterfølgende. 

 

For at promote de aktuelle klasser, nem-
lig 8, 9 og 10. klasserne, tager ung-

domsskolen rundt til kommunens 120 -

150 klasser umiddelbart efter sommer-

ferien.  

 

Under disse besøg vil der blive udleve-

ret materiale omkring Baracuda.  Så vi 

kan forvente, at vort 1* kursus med 

ungdomsskoleelever bliver en realitet i 

år… 

 

 
/ Carsten 

HUSK  

klubbens  

sommerfest 

Lørdag d. 3. sep-

tember 2011  

Kl. 18.00 
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Referat af bestyrelses-

møder i  Baracuda: 

Den 2011-06-14. 

Til stede var Eva, Ole, Jan Ole, Henrik, 

Søren og Jesper 

 

1 Valg af dirigent. 
Jan O. 

 

2 Valg af referent  

Såfremt sekretæren ikke er til stede: 

Jesper 

 

3 Referat fra sidste møde.  

Referatet var godkendt af bestyrelsen, 

men ikke udsendt på Groupcare eller 

opsat på klubbens opslagstavle. 

Opgavelisten blev gennemgået og kom-

menteret. Kopi i klubben. 
 

4 Orientering fra formanden. 

Jorden skrider ved garagen. Kommunen 

forventes ikke at foretage sig yderligere. 

Henrik undersøger sagen sammen med 

Salaten. 

Ole tager kontakt til kommunen vedr. 

lås til det nye materialerum, da vi pga. 

kommunens nøglesystem ikke kan klare 

sagen selv. 

Bestyrelsen fandt at klubbens stationære 
kompressor skal være netop det, statio-

nær. Det undersøges til næste møde 

hvad der kan være galt med den nuvæ-

rende rejsekompressor. (Dette er efter-

følgende undersøgt; faserne vendte for-

kert. Rejsekompressoren kan anvendes 

igen efter at olie og filtre er blevet kon-

trolleret). 

Udlejning af udstyr fungerer ikke – for-

stået på den måde, at udstyret benyttes 

flittigt, men lejen bliver ikke opkræver. 

Dette indskærpes, da ordningen gerne 

skulle hvile i sig selv. 

 

5 Klubbens økonomiske status. 

I perioden siden 1. oktober er overskud-
det pænt. Det er foreslået, at klubben 

accelererer tilbagebetalingen af de fri-

villige indskud, som medlemmerne fo-

retog ved indkøbet af klubbens båd. 

Beslutning om beløb træffes tættere på 

generalforsamlingen. 

 

6 40 års jubilæum til næste år. 

Der sigtes mod datoen den 19. maj. 

Bestyrelsens holdning er, at man hellere 

vil bruge penge på et tilskud til festen 

end til lokaleleje. Tilskuddet bliver 
DKK 100 per deltager, min. DKK 

5.000. Festudvalget bedes fremkomme 

med forslag. 

 

7 Svømmeundervisning. 

Jesper omtalte undervisningen, som er 

blevet endog meget positivt modtaget 

blandt de deltagende. Forslag om at 

gentage forløbet efter sommerferien 

med mod egenbetaling fra deltagerne. 

Forløbet planlægges til umiddelbart 
efter sommerferien frem til ungdomsko-

lens elevhold starter. Uddannelsesud-

valget overvejer at tilbyde svømmeun-

dervisning til efteråretårets dykkerelev-

hold. 

 

8 Sallys og Mogens guldbryllup. 

Guldbrudeparret er blandt stifterne af 

klubben, så bestyrelsen ser gerne, at 

klubben vil gerne være repræsenteret på 

dagen, og klubben vil naturligvis give 

guldbrudeparret en gave. 

 

9 Nyt fra udvalgene. 

Barudvalget efterlyser forslag til øl og 

vand, som vil blive efterspurgt af med-

lemmerne. Det overvejes, om der skal 
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laves spilleaftener (dart, bob og lign.) 

samt måske at genoptage den månedlige 

fællesspisning til efteråret.  

 

Kompressorudvalget oplyste, at der 
bliver brugt megen ilt, og at man vil 

søge at finde ud af hvorfor. Henrik vil 

ændre loggen samt lave et indlæg til 

både Groupcare og klubbladet. 

 

10 Eventuelt. 

Søren spurgte til fundraisingaktiviteter, 

og Jesper oplyste, at der manglede em-

ner, som det var åbenbart at søge støtte 

til. Fundraisingudvalget har ikke holdt 

møde i meget lang tid. 

 

Tritons sofaer i lobbyen blev nævnt. Ole 

har indtryk af, at de bliver fjernet inden 

sommerferien. 

 
Jesper M. 

2011-06-14. 

Fra tur til Hven i maj måned./Foto Allan  
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