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Forside: 
Øverst:  

Den dag snød vejret os lidt på et 

fyraftensdyk. Der var ikke læ da 

vi kom frem til stranden. Sigten 

var som Eva udtrykker her: Ikke 

særlig god.  

Se artikel om fyraftensdyk på 

side 18 

/foto:Gearløs 

Nederst:  

Fyraftensdyk til Hven. Oles rød-

spætte. Se foto på bagsiden. 

/foto:Foto Ole 

 

Bagside: 
Øverst 

Et flot banner kom op på vores 

klubarbejdsdag i foråret. 

/foto:Allan 

Nederst: 

En fyraftenstur til Hven.  

UV-fotograf med rødspætte. 

(Det foto, som Ole tog, kan du 

se på forsiden)  

./foto:Jan M. 

Bladudvalget:  

Næste møde: mandag  23 september 

Kl. 21.00 

Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

Deadline:16/08, Tryk: 26-30/august 

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

 

Baracuda 

42. årgang  Nr. 3 august 2013 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

Jan M. 

Ole  E. 

Tom  D.  

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

 

Kasserer                   Sekretær 

Jesper M.    Aase P. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Tom D.  

Næste Baracuda-blad udkommer  

i oktober 2 013 

Antal trykte blade:  125 stk. 



3 

 

 

Lederen 

Min fornemmelse er at de aktive med-

lemmer i Baracuda er 45+.  En naturlig 

udvikling i mine øjne. Familien priori-

teres højt, og først når ungerne er så 

store de har deres egne selvstændige 

aktiviteter, kan de fleste finde plads til 

sin egen hobby. Det kan jo også være 

sammen med  både ægtefælle og/eller 

større børn.  

 

Man kan meget nemt komme i vandet 

og få dykkertid i Barcuda.  Vi har en  

lille håndfuld personer,  som heldigvis 

stadig arrangerer ture. 1000 tak til 

dem.  At bruge en aften samme med 

andre dykkere i klubben på et fyraf-

tensdyk, kan være meget hyggeligt.  

Vel er det ikke troperne,  vel er vrag-

stumperne  ikke Thistlegorm  og vel 

kan ålegræs  i Øresund være dødkede-

lig, og dybder på 3 –6 m fremstå 

uinspirerende. Men at få vand over 

hovedet og slappe af i vægtløs tilstand 

lige god alligevel. 

 

Men vi trænger til at finde nogle nye 

steder, når vi som Gearløs skriver i 

artiklen om fyraftensdyk, har vesten-

vind. Og måske skulle vi have flere 

bådture, som fyraftensdyk, hvis det 

kunne lade sig gøre. Se ”Formandens 

ord” inde i bladet.   

Der findes en hel række spændende 

grunde, skrænter og huller i Øresund, 

man kunne nå på et aftendyk. Så må vi 

jo se, om vi så skal konkurrere med 

lystfiskerne om lokaliteterne, eller om 

de er gået i glemmebogen i disse kred-

se.    

/red. 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i stedet alle kalender -

oplysninger her: http://

www.baracudaturudvalg.dk/ 

 

Kalenderen er altid  

Opdateret også med bille-

der. Tak til Allan for denne service 

Ugedag dato emne 

Flere dage 21-22/09 Elevdyk 2* 

Flere dage 12-13/10 Elevdyk 2* 

lørdag 12-10 Gummi-

bådstur 

tirsdag 08-10 Bestyrelses-

møde 

Lørdag  16-11 Generalfor-

samling 

Sidst skrev jeg: ”Sidder her og sætter 

blad op og tænker. Hvorfor skal jeg 

dog lave en kalender her. Den er uak-

tuel inden I får bladet. Se på Turudval-

gets hjemmeside, eller om snarft på 

klubbens kalenderside” 

Jeg har stadig ikke fået et klart svar. 

Skal jeg ikke droppe denne her kalen-

der? De folk som vi på tur er alligevel 

opdaterede på anden vis, eller hvad 

siger I? skriv til : blad@baracuda.dk  

mailto:blad@baracuda.dk
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Formandens ord. 

Sommerferien lakker mod enden for 
mit vedkommende, og hverdagen tru-
er. 
 

Min dykkeaktivitet har i de seneste år 

ikke været i den samme kadence, som 

tidligere, hvilket nok skyldes min nye 

familie, hus som er ombygget i meget 

væsentlig grad og arbejde. Det er så-

mænd ikke min interesse, der er dalen-

de, men snarere den tid jeg kan afse til 

dykning, blandt alle de tidskonsume-

rende opgaver, der fylder i hverdagen. 

 

Ovenstående er mit lille øf over for 

mig selv, for i den ideelle verden, hav-

de jeg jo tid til det hele, hele tiden.  

 

Der er sikkert mange i klubben der 

kan nikke genkendende til ovenståen-

de problematik. Og måske er det så 

igen et spørgsmål om prioritering, for 

er der en vildt spændende tur til et 

stenrev, et vrag som er sjældent be-

søgt, eller et andet klubarrangement, 

så skal vi jo nok finde tid til det. Så 

kan opgaverne på huset vente en dag, 

eller man finder det meget relevant at 

smide en fridag efter sådan en tur. 

 

Spørgsmålet er bare hvad der skal til 

for, at DU vil opprioritere en klubtur 

og nedprioritere de andre opgaver, 

som er vigtige for dig, men som må-

ske kan vente til i morgen. 

 

De fleste i klubben har sikkert noteret 

sig, at aktivitetsniveauet har været 

dalende over det seneste års tid eller 

mere. Hvad er årsagen, bliver jeg som 

formand nødt til at spørge? Jeg kender 

ikke svaret, men det gør I medlemmer, 

når I spørger jer selv: ”…gider jeg 

tage med på den tur?” 

 

Er det fordi du har været dér for man-

ge gange, eller vil du bare noget andet 

end det, turen tilbyder?  

 

Turudvalget er et udvalg, der er til for 

at arrangere ture, men udvalgets med-

lemmer kan ikke lave ture, hvis de 

ikke ved hvilke ture der efterspørges!    

 

Der er nogle stykker i klubben, der har 

trailerkort, så de på lovformelig vis 

må føre et vogntog på op til 7 tons. 

Det er mere end rigeligt i forhold til at 

trække båden ud til et dykkersted. 

Problemet er bare, at dem, der har 

trailerkort, ikke nødvendigvis har en 

bil til at trække båden. Man kan jo leje 

en passende bil, eller klubben kunne 

købe en bil, så vi ikke er afhængige af, 

hvem der har bil, men det er dyrt. Me-

get dyrt.? 

 

Vi kunne også forene vores kræfter og 

melde tilbage til turudvalget og tilby-

de faciliteter.  
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Har du en bil, der kan trække 1500 kg, 

men ikke trailerkort, så fortæl det til 

turudvalget, så de kan planlægge med, 

at du gerne vil stille bil til rådighed.  

 

Ligeledes er det interessant at vide, 

hvem der kan køre med traileren. På 

den måde kunne der åbnes op for flere 

muligheder for at arrangere ture, end 

det vi kan i dag. 

 

Et sidste pip omkring ture. Jeg kunne 

godt tænke mig, at du mødte op til det 

næste åbne turudvalgsmøde og bidrog 

til, at der blev lavet flere ture. Du ved, 

hvor du gerne vil dykke. Det gør tur-

udvalget ikke. Udvalget vil meget ger-

ne hjælpe med alt det praktiske og 

sørge for, at der er en chauffør og et 

køretøj, der kan trække båden, finde en 

dykkerleder, få pakket båden osv., hvis 

du vil stå for planlægningen, opslaget, 

regnskabet.  

 

Det er ikke svært. Og har du problemer 

med det, vil turudvalget såmænd også 

hjælpe dig med det. Det skal bare ikke 

være sådan, at du ikke gider dykke, 

fordi der ikke er nogen spændende 

ture. 

 

Fortsat go’ dykkersæson. 

 

/Formanden 

Groupcares mail service blev lukket 

ned d. 1. august 2013. Klubben har 

brugt denne service i mere end 10 år, 

og der har været gode tider og dårlige 

tider med denne service.  

 

Nu er det slut.  

 

Til erstatning er der oprettet en mail-

gruppe på klubbens eget domæne. Det 

betyder, at du skal skrive til mailadres-

sen ”alle@baracuda.dk”, hvis du vil 

sende en besked til alle i klubben. 

 

Nu er det en  ny begyndelse 

 

 Det er kun medlemmer af mailgrup-

pen, der kan sende og modtage mails, 

så kan du ikke sende til adressen, eller 

modtager du ikke information fra klub-

ben, skal du sende en mail til mig på 

adressen ”formand@baracuda.dk” og 

jeg vil sørge for, at du bliver registre-

ret. Jeg skal bruge dit fulde navn og 

den mailadresse, hvortil du ønsker at 

modtage mails fra klubben. 

 

/Formanden 

Groupcare eksisterer 

ikke længere 
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Røverhistorier og sø-

forklaringer fra 

Lysekil 2013 

/Berettet af Capt´n Jens 

 
Først i  maj blev turen til Lysekil anno 
2013 endelig iværksat. Holdet bestod 
af 9 dykkesultne baracudaer og 4 fami-
lielemmer. 
 

Gummibåden blev hægtet på en Land-

rover´en, to rejsekompressore blev 

læsset op i båden, og 3 personbiler 

blev fyldt op til bristepunktet med grej, 

dåseøl og billig papvin. 

 

Ankeret blev hævet, og konvojen tril-

lede roligt afsted imod 4 dykkerdage i 

forårskolde Sverige. 

 

Turen gik over til Helsingborg med 

færgen, derefter 50 km forbi Göteborg 

hvor skiltet pejede imod Lysekil. Kon-

vojen gjorde ved aftentid holdt på Fos-

sen Camping i den 25 km lange Gull-

marsfjord et stenkast fra Lysekil. Hur-

tigt blev ”Ground Basecamp” etabile-

ret på Baracuda manér, i 3 små røde 

hytter oppe i skoven bag camping 

pladsen. Allans 4x4 muddermoster 

med gummebåd på slæb, lagde ud, 

med at pløje skyttegrave i den fine 

grønne plæne foran hytterne.  

 

Kompressorene blev startet op i en 

synderrivende støj, så mossen nær 

faldt af træerne i den idylliske skov.  

Bajere og papvin blev knappet op, og 

fuldemandssnakken bredte sig. En ting 

kunne konstateres: Baracuda havde 

meldt sin ankomst. 

 

Om morgenen blev gummibåden lagt i 

vandet og fortøjret i campingpladsens 

lille klippehavn. Helt perfekt, med max 

50 meter til parkering,. 

Udstyret blev gearet op foran hytterne, 

flaskerne sat på vesten og nogle enkel-

te kæmpede sig i våddragten inde i en 

dejlig varm hytte. Bilerne blev startet 

og kørte de 500 meter med til Fjorden. 

Her kunne man vælge imellem gummi-

bådtur eller stranddyk. 

 

Da flere dykkere på holdet var lidt 

vinterrustne, valgte nogle at tage et 

stille og roligt stranddyk på Fossen´s 

”House Reef”. Bådholdet på 4-5 dyk-

kere sejlede 

ud til en nær-

liggende klip-

pe med et 75 

meter lodret 

dropoff og 

lavede et 

mere spæn-

dende udtjek-

ningsdyk til 

lidt over 40 

meter. 

 

 



7 

 

 

På stranden gik tingene lidt mere roligt 

på lavere vand, men alligevel ikke helt 

optimalt. Morgils måtte med vand til 

navlen konstaterer at handskerne lå i 

København. Det blev dog alligevel til 

et 25 min. ”utjek”-ningsdyk med stive 

stearinhvide og halvgennemsigtige 

naller, med motorik så selv en bade-

bold var svær at håndtere. Da varmen 

returnerede og dykkercomputeren igen 

kunne betjenes, viste den en vandtem-

peratur på 6 grader i overfladen og 5 

grader under 20 meter. 

 

Om bord på gummibåden var der også 

lidt opstartsproblemer, da en 15 liter 

stålflaske gled ned af pontonen, og 

ramte dørken forholdsvist hårdt. Kim 

J. valgte modigt at skåne båden, ved at 

placerer sin ene tå mellem flaske og 

dørk. Tåen brækkede prompte, og kom 

til at ligne en sort moden væskefyldt 

aubergine. Pulsen i den dunkende stak-

kels tå forplantede sig dunkende gen-

nem bådens skrog, og fik hårene til at 

rejse sig stift på den øvrige besætning. 

 

Kort tid efter tog Stidsen 5-10 liter 

iskoldt vandprøve op fra 30 meters 

dybde med sin såkaldte ”tør”-dragt. 

Dette satte den ellers garvede dykke ud 

af spillet i et døgns tid, mens dragten 

tørede og kroppen nærmede sig 37 

grader igen. 

 

Fossen Camping´s let tilgængelige 

”House Reef”,  

bød på super afvekslende dykning med 

sand, klipper og walldive. Der kunne 

geares op på en bænk ved bilerne, her-

efter gik man 50 meter ned til en lille 

kunstig strand med stenskærver og 

direkte adgang til dybt vand. Der kun-

ne dykkes i nord- eller syd retning, lavt 

eller dybt. Så der var uden problemer 

til adskillige dyk. ”House Reef blev 

dykket flittigt både dag og nat, og blit-

zet i en grad så krabberne fik blege 

skjold. 

 

”Gåsekloven” var en 50 meter høj lod-

ret klippe, med en stor klippespalte der 

gav mulighed for læ og fortøjnings-

plads, under overfladen forsatte klip-

pen til 75 meters dybde. Med et par 

findere og en lille snor blev båden pla-

ceret klods op af klippen. Et hvidt 40 

meters bundmarkeringstov med bly i 

enden, blev lagt ud over pontonen. 

Blyet ramte hverken klippe eller bund, 

så dykket måtte betegnes som et ægte 

walldive. Markeringstovet gjorde op 
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og nedstigning let, og en eventuel straf 

på torvet i form af deko-stop, kunne 

tages under gummibåden. 

 

Nede i dybet var klippen flot pyntet 

med hvide anemoner, søpunge og alt 

blomsterhalløj. Under klippefremsprin-

gene og i dybe klippespalter stod flere 

store 5-10 kg torsk og gloede på de 

halvkolde dykker som gled forbi. Dy-

bere nede skulle lygterne tændes. 

 

På lige over 45 meter lyste et kæmpe 

rødt monster i lygters skær. Fjordens 

måske største king crab eller troldkrab-

be var fundet på en klippeafsats. ”Hr. 

Jeltzin” som krabben blev døbt, var 1,5 

dykkerfinne fra benspids til benspids. 

 

Det blev risikabel affære at opmåle 

krappen med den ene dykkerfinne af-

monteret, en utålmodig og hylende 

computer på armen, bulder mørke og 

et dropoff på 40-50 meter under sig.  

 

Efter lidt tumult i dybet, returnerede  

holdet til markeringstovet under gum-

mibåden. Dog var der lige en deko-

straf, som skulle afsones, ikke sjovt 

når vandet er 5 grader og fingrene er 

stive som gulerødder. 

 

”Klippen” lå på den anden side af fjor-

den omkring 2 km væk. Båden kunne 

ankres op i en lavvandet sandbugt, 

med nem adgang til selve dykket. Ved 

vindstille kunne ankeret lægges op 

mellem stenene direkte ude på spidsen 

af klippen. Dette gav Kim mulighed 

for ukompliceret hævn for sin tå. 

 

En kombinationen af glatte klipper, en 

gyngende gummibåd og et velplaceret 

lille puf i ryggen, sendte undertegnede 

i søen iført hue, jakke og kamera i 

lommen. -One small step for man, to 

big a step for a capt´n. En kold affære -

tak... 

Den blandede sand og klippebund bød 

på rigeligt med liv og skrånede svagt 

ned i dybet til 60-80 meters dybde.  

 

Eremitkrabberne stormede rund mel-

lem karmmuslingerne i sandet, på jagt 

efter større sneglehuse at gemme sig i. 

Velvoksne taskekrabber gik taktfuldt 

march i sandet langs klipperne. Et par 

hummere sad og gloede dovent ud af 

deres huler. Det hele flankeret af flere 

store torsk som hvilede sig langs klip-

perne. Et dyk der var så godt at det 

blev gentaget dagen efter, med ligeså 

stor succes. 

 

Efter et par dage super fin dykning, 

måtte taskerne og soveposerne tilbage i 

bagagerummet. En super fin forlænget 

weekend var gået. I en tidlig tåget 

morgentime lettede konvojen atter 

anker, og satte kursen imod Danmark. 

Alle man var mættet med oplevelser, 

og kunne næsten ikke vente på næste 

dykkertur.   

Uden mad .... Bo’s super forret fra 
lørdagen.. Nemlig !!  
Og så skulle I have set hovedretten 
I gik glip af noget.  /red  
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Skærgården omkring 

Smögen og omegn 

Tekst og Foto. FotoOle 
 
Som en udløber af turen til de boblen-
de rev ved Hirsholmene sidste år var vi 
en håndfuld baracudaer, som var ble-
vet inviteret med på en tur til Sverige 
af Frederikshavn Sportsdykkerklub i 
Kristi Himmelfartsferien her i år. 
 
Oplægget lød spændende: ud at sejle 

med dykkerskibet Hydrobia og par 

motorsejlere i den svenske skærgård – 

det kunne kun blive godt. Og så skulle 

vi møde de hyggelige frederikshavne-

re, som vi havde lært at kende på den 

sidste tur. Det eneste der eventuelt 

kunne drille var vejrguderne. 

 

For at være i god tid og for at få ro på, 

havde vi lejet en hytte lige uden for 

den lille by Skärhamn. Her kørte vi op 

til onsdag eftermiddag/aften. Gearløs 

og jeg med alle flaskerne og udstyr i 

øvrigt, og Eva, Lars og Tom med re-

sten. Vi havde en hyggelig aften i den 

næsten tomme hytteby. Om aftenen 

havde vi telefonisk kontakt med skibe-

ne, og det blev aftalt at vi skulle være 

klar i havnen ved ni-tiden.  

 

Vi kørte til havnen om morgenen, fik 

parkeret bilerne og ventede spændt på 

at se motorsejlerne, som skulle hente 

os. De var værd at vente på; det var to 

luksusbåde  - den ene mere end den 

anden  

 

Vi fik losset vores grej om bord og 

stævnede nordpå mod Smögen, hvor vi 
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skulle møde Hydrobia. 

I perioden op til turen havde der været 

en del blæst, og da vi var i den ydre del 

af skærgården, så var der stadig en del 

generende sø og vind. Vi fandt dog et 

passende sted mellem et par små klip-

peøer med læ og stille vand ved en 

lokalitet Södre og Nordra Buskär. At 

vi nok havde fundet det rigtige sted var 

der en del som tydede på, for alle dyk-

kercentrene i Smögen og omegn var 

der også, hvilket gjorde at vi ikke kun-

ne finde noget sted at lægge til ved 

klipperne.  

 

Der blev derfor dykning fra den med-

følgende RIB i kanalen mellem de to 

øer, hvor der var en halv snes meter 

dybt, men med masser at se på: berg-

gylter, søanemoner, krabber, søpunge, 

fløjfisk osv. Vandet var rimeligt stille 

undtagen da vi nærmede os kanalens 

åbning; her begyndte strømmen at til-

tage og vi vendte om. Vandet var 8 

grader og sigten var beskeden en 2-4 

meter; men det var et udmærket dyk 

med masser at se på; et rigtigt skær-

gårdsdyk.  

 

For mit eget vedkommende var det fint 

at komme stille og roligt i vandet og få 

et lavvandsdyk til at lige at vende sig 

til forholdene under dykning efter min 

sygdom først på året. Desværre glemte 

jeg at sætte friskt batteri i blitzautoma-

tikken, så jeg fik ingen billeder med 

op, men til gengæld fik jeg øvet mig i 

at spotte motiver til Tom. 

 

Efter dykningen sejlede vi tilbage til 

Smögen, hvor der blev grillet og hyg-

get på kajen i det charmerende havne-

område indtil var tid til at gå til køjs. 
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Næste dag, fredag, lettede vi i tågedis 

fra Smögen for at finde et velegnet 

dykkersted. Pga vejrforholdene blev 

det samme område som dagen før. Vi 

kom dog før end der var blevet optaget 

af dykkercentre overalt, og vi fandt en 

liggeplads op ad klipperne til Hydrobia 

og de to andre skuder. Det var noget 

enklere at dykke fra Hydrobia, så snart 

begyndte dykningen. Bundforholdene 

var nogenlunde som for det forrige 

dyk, og tilsvarende var fiske- og dyre-

livet også som ved forrige dyk. 

 

Efter dykningen var der en del drama-

tik, idet der kom en redningshelikopter 

og -båd for at undsætte nogle dykkere 

på et nærliggende skær. Det viste sig 

dog at være en øvelse, selvom det hele 

så meget realistisk ud. 

 

Herefter satte vi kursen syd på for 

eventuelt at finde en havneplads i nær-

heden af Lysekil.  

 

Ud for Lysekil spejdede vi efter vores 

klubkammerater for at se om de var 

udenskærs for dykke bl.a. ved Gulskär 

– tidligere omdøbt af den gamle redak-

tør til ”kuldskær”. Men de var der ik-

ke, så de var sikker inde i Gullmars-

fjorden eller ved Fossen camping, hvor 

de så måtte klare sig selv.  

 

Vi fandt ingen velegnet havneplads til 

tre både og sejlede derfor videre syd på 

af den smukke indenskærs vandvejs, 

hvor det gjaldt om hele tiden at have 

check på navigationen og dybderne. 

Det tog sin tid, da der var hastigheds-

begrænsning på 5 knob, men med den 

smukke og spændende natur var det 

hele turen værd.  
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Vi sejlede helt til Skärhamn, hvor vi 

ankom ret sent og havde svært ved at 

finde kajplads til tre både. Til sidst 

fandt vi dog et noget øde område, som 

var under ombygning og hvor der var 

en nedlagt tankstation, hvor vi kunne 

ligge. Det var en noget speciel oplevel-

se at grille på en (nedlagt) tankstation. 

Det var godt sent, inden vi godt mætte 

kunne komme til køjs. 

 

Om lørdagen sejlede Hydrobia ret tid-

ligt, da den ikke sejlede så hurtigt som 

de andre både. Noget efter fik vi også 

smidt fortøjningerne fortsatte turen syd 

på mod Marstrand, hvor turen skulle 

slutte.  

 

Lars og Gearløs forlod selskabet mid-

lertidigt for at køre bilerne til 

Marstrand, så vi havde dem i nærhe-

den, når vi skulle køre hjemad. 

 

Det var fortsat den indenskærs sejllads 

i flot solskin og fik endelig Marstrand i 

sigte. Vi sejlede ind mellem Koøen og 

Marstrandsøen, hvor der var mange 

sejlere, som havde fundet plads ved de 

mange flydebroer til lystsejlere. Efter 

at havde fået Lars og Gearløs om bord 

igen forsatte vi forbi Marstrand, me-

dens vi nød udsigten til fæstningen og 

de pittoreske gamle huse. 

 

Vi skulle videre til Ussholmen, hvor 

Hydrobia allerede havde fundet en lille 

vig med læ og stille dykkervand. Da vi 

havde fået fortøjet alle bådene forsvar-

ligt til hinanden og til klipperne var det 

tid til at strække benene og se lidt på 

øen, inden vi skulle dykke. 

 

Da det fortsat blæste en del var det 

bedst at gå i vandet fra Hydrobia inde i 

vigen og så svømme neddykket ud 

mod det åbne vand, hvor vi så på klip-

perne og livet både til højre og venstre 

for vigens udløb. Her var sigten en 4 – 

6 meter, og det var især mængden og 

størrelsen af taskekrabber, som var 

imponerende her. De lå næsten side 

om side ved overgangen mellem klip-

perne og sandbunden. Der var også en 

del andet liv såsom maskeringskrab-

ber, eremitkrebs og søpunge. Vi fandt 

ind i vigen igen og kunne slutte dyk-

ningen efter de obligatoriske tre kvar-

ter lige ved dykkerlejderen på Hydro-

bia. 

 

Vi blev liggende i den fine vig resten 

af dagen i det flotte solskinsvejr og 

havde tid til at gå på opdagelse på den 

lille ø, hvor der var et spændende del-

plante- og fugleliv bl.a. en svane, som 

lå på rede. 

 

Senere på eftermiddagen sejlede vi så 

tilbage til Marstrand, hvor vi fandt en 

god liggeplads lige ved siden af færgen 

som går mellem fastlandet og 

Marstrandsøen.  

 

Herefter blev der valfartet til lystbåde-

havnens badefaciliteter, hvor de sidste 

par dages smuds blev skyllet bort og 

man kunne få noget rent tøj på. Ikke 

fordi der er noget i vejen med tørdrag-

tens gode og varme underdragt, men 

man havde trods haft den på i snart tre 

dage. 

 

Iden der skulle grilles og festes var der 

tid til at gå en tur rundt på Marstrands-

fæstningen og i byens gader. Fæstnin-

gen blev i sin tid indtaget af Torden-

skjold, og det er her at udtrykket 

”Tordenskjolds soldater” stammer fra.  

 

Den svenske kommandant blev så 
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overvældet af Tordenskjolds mange 

soldater, at han opgav fæstningen uden 

kamp, og de få danske soldater fik en 

del motion når de løb fra den ene gade 

til den anden.  

 

Vi fandt et hyggeligt sted i en park at 

grille, og fik stillet sulten og slukket 

tørsten – det sidste tog lidt længere tid 

for nogle af deltagerne, så det blev vist 

lidt sent inden de sidste tørnede ind. 

 

Om søndagen var det efter morgenma-

den blevet tid til at pakke grejet og få 

taget afsked med en flok venlige frede-

rikshavnere. Da vejrudsigtens stod på 

opfriskende vind var de forståeligt nok 

ivrige efter at sætte kursen mod vest og 

sejle hjemad.  

 

Vi blev sejlet over til fastlandet i Hy-

drobia og bilerne blev hentet og pak-

ket, og vi kunne starte hjemkørslen 

efter en supertur. 

Alt i alt havde vi haft en meget fin tur 

med dykning, naturoplevelser og hyg-

geligt socialt samvær, og vi var alle 

meget glade for at frederikshavnerne 

havde inviteret os på denne tur i Kristi 

Himmelfartsferien.  

 

Vi skylder Lars fra Frederikshavn en 

stor tak som primus motor for denne 

tur. Efterfølgende er blevet enige med 

Lars om, at det må kunne gentages en 

anden god gang. 

 

Hvis nogen vil se flere billeder fra 

turen, kan de ses dels på turudvalgets 

hjemmeside og dels på 

www.hydrobia.dk. 
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Vandpolo og fridykning 
Deltage i  vandpolo (mandage ca. kl. 

21) og træning i lettere fridykning.  

(onsdage ca. kl. 21). 

Deltagelse kræver at du melder tilba-

ge til mig om du vil deltage – da 

der kun vil blive arrangeret noget hvis 

der er tilpas mange tilmeldte. 

/Bjarne (bgl298@gmail.com) 

Opslagstavlen 

Jesper K.  
Har taget PADI AOWD i Frederiks-

sund efter at datter Emma tog sit dyk-

ker certifikat. Har dykket en del i Dan-

mark, Egypten, Australien og Græken-

land 

 

Kristoffer K.  
Har taget OWD i Frederikssund ung-

domsskole og dykket med Far og store 

søster i Danmark, Egypten, Australien 

og Grækenland 

Emma K. 
Har taget dykkercertifikat gennem 

ungdomsskolen i Frederikssund, og er 

senere uddannet til PADI Dive Master. 

Her dykket en del i Danmark og flere 

steder i varmere vande.  

Nye medlemmer: 

Se også side 26 
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Hold til højre for den sorte stri-

be (hav dén på venstre hånd) i 

svømmehallen…Så støder vi 

ikke sammen. ;-)  

Friske e-mail  

Adresser, stadig aktu-

elt. 

@ Kære alle, 

Bestyrelsen vil meget gerne have din 

gældende e-mailadresse oplyst. 

Hvis du var i Groupcare med en gyldig 

e-mailadresse er denne allerede regi-

streret, og du behøver ikke at foretage 

dig noget – andet end måske lige at 

tjekke, at adressen nu også er god 

nok….. 

 

Hvis du ikke var i Groupcare, eller har 

ændringer, send da venligst den e-

mailadresse, som du gerne vil kontak-

tes på til kasserer@baracuda.dk. 

 

På forhånd tak for hjælpen med ajour-

føringen. 

/Jesper 

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

Opslagstavlen 

Send fortsat nye billeder 

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

medlemmerne opfordredes til at indsende et vellignende foto af sig 

selv til Aase  

aase.t.pedersen@gmail.com) 
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gang man kæmpede mod de vantro om 

magten over det hellige land. Ved Nu-

weiba gik vejen ind i landet og op i 

bjergene gennem Sharira Passet, hvor 

en sønderskudt jeep var sat op på en 

stenkonsol som mindesmærke om en 

træfning som havde fundet sted her 

under seksdagskrigen. Her oppe i høj-

derne kunne vi i det fjerne se toppen af 

Sinai-bjerget, hvor Moses i sin tid 

modtog stentavlerne med de ti bud, 

imens hans folk dansede om guldkal-

ven, en skik som stadig er på mode, 

blandt andet i finansverdenen.  

 

Vejen fortsatte gennem det øde land-

skab forbi Wadi Kabila og Wadi Kid 

og så gik det i frigear ned ad bakke til 

sandsletten ved Na’ama Bay, hvor vi 

slog lejr på stranden. Na’ama Bay be-

stod dengang af nogle få huse, et min-

VEJEN MOD RAS NASRANI 

Fra 1976 0g frem til 1980 blev der 
hvert år i november arrangeret en klub-
dykkertur til Røde Havets varme van-
de.  

Vi tog på en billig chartertur med præ-

sten (Tjæreborg Rejser) til det hellige 

land. Lejede nogle folkevogn-pickups i 

Eilat og fyldte dem op med dykkerud-

styr, forsyninger og 10 til 12 dykkere i 

hver vogn. 

 

 Så gik turen sydpå ad den nyanlagte 

vej ned til det forjættede land: området 

ved Sharm El Sheikh og Na’ama Bay 

på Sinai’s sydspids, et paradis for dyk-

kere. Vejen gik langs kysten af Eilat-

bugten forbi Nelson’s Village i Taba, 

et tilholdssted for hippier, videre forbi 

Coral Island med resterne af en gam-

mel korsriderborg på toppen, fra den-

Stidsen’s historiske foto’s   
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dre hotel og et par araberværtshuse 

hvor man kunne få lidt mad og drikke. 

Når vi skulle ud til dykkerstederne 

måtte vi forlade den asfalterede vej og 

køre ad sandede hjulspor gennem ter-

rænet. Ofte stod der et skilt med tek-

sten: “Four wheel drive only”, men det 

tog vi ikke så tungt, da vi jo var mange 

i hver bil til at skubbe på hvis vi kørte 

fast.  

 

Vi erfarede dog hurtigt at en tungt la-

stet pick-up kan være svær at skubbe 

fri når den først er kørt fast i sandet, så 

flere gange måtte vi vende om. På fo-

toet er vi på vej ud til Ras Nasrani ved 

Tiranstrædet. Her havde egypterne i 

1960’erne placeret en kanonstilling så 

de kunne kontrollere sejladsen gennem 

strædet op til Eilat. Det var en af de 

faktorer som senere var med til at ud-

løse seksdagskrigen i 1967. I kanon-

stillingen stod der stadig en stor kanon 

med løbet pegende truende ud mod 

Tiranstrædet, men den var ikke mere i 

stand til at stoppe skibstrafikken da 

den var svært beskadiget af en eksplo-

sion. Vi fortsatte ud mod kysten, men 

kom så til et bredt minefelt som dog 

heldigvis var afspærret med pigtråd og 

et advarende skilt: “Mines!”. Et par 

hjulspor førte gennem minefeltrt så vi 

fulgte disse og slap gennem uden at 

påkøre nogen miner.  

 

Til sidst kom vi ud til en lille palme-

lund ved kysten lidt nord for Ti-

ranstrædet, et ideelt dykkersted hvis 

det ikke lige var fordi det lavvandede 

rev her strakte sig flere hundrede meter 

ud fra kysten, så man skulle på en læn-

gere vandretur før der kunne dykkes. 

Der var dog heldigvis også nogle mere 

tilgængelige dykkersteder i området, 

især på kyststrækningen syd for Na’a-

ma Bay ned til Sharm El Sheikh.  

 

Dengang var området her helt øde. I 

dag er der fyldt op med hoteller. 

/F.S. 
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/ Tekst og de fleste billeder:Gearløs  
 
I Baracuda har vi en årelang tradition 
for at holde fyraftensdyk i sommer-
halvåret.  Torsdag aften mødes vi i 
klubben ved 17 tiden og dykkerlederen 
har udpeget et område hvor det er gun-
stigt at dykke.  
 
Vejr og vind er afgørende for hvor vi 

hopper i vandet. Øresund har i år været 

det mest benyttede og det p.g. af vind-

retningen. Her har alle mulighed for at 

deltage under kyndig overvågning og 

opnå en rutine, som man kan få glæde 

af når der skal dykkes fra  gummibå-

den.  

 

De fleste dyk sker fra strandbred på 

relativ lav dybde og hvor der ikke er 

megen strøm, men vi har også haft 

gummibådsture til Ven og Kullen.   

 

Næsten hver weekend arrangerer klub-

ben gummibådsture ”til et godt sted”, 

men har man arbejde og familie kan 

det godt give problemer på hjemme-

fronten også at være væk hjemmefra i 

weekenden.  Her er fyraftensdyk min-

dre problematisk og rigtig hyggeligt.   

 

Der grilles  når sidste hold kommer op 

fra dybet og tit er det mørkt inden vi 

pakker sammen og kører hjem. 

 

Hvem vil ellers køre ud til stranden i 

lusket vejr, grille og nyde den friske 

luft, hakke tænder - (se billedet øverst 

på forsiden ), når alternativet er at sid-

de hjemme i sin stue foran ”coma 

akvariet” hvor det ikke regner og blæ-

ser. 

 

Ved Trykkerdammen nær  Helsingør 

er der nem adgang fra P pladsen til 

dykkersted. Man kan hurtigt komme 

ud på dybder 10 – 20 meter. Der er 

megen  plantevækst” ud til 8 meter og 

derunder er der mudderbund. 

BARACUDA  

fyraftensdyk 
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Der er store gråhvide pletter på bunden 

der skyldes iltsvind og her er  alt liv er 

borte. 

I foråret var 

der intet 

fiskeliv, 

men her i 

august myl-

dre det med 

småfisk alle 

vegne inde 

på lavt 

vand.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udsigt fra stranden ved Trykkerdammen mod Sverige (red) 
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I sidste uge overså jeg fangtrådene fra 

en brandmand og fik ind i ansigt og på 

hænder. Det svier a.h.t.  

 

Halskov færgeleje der betjente Store-

bæltsfærgerne ligger nu ubenyttet hen 

efter bygningen af ”Storebæltsbroen” 

der blev indviet i 1995. Færgelejet 

fungerer nu som losseplads. 

 

Der er mange interessante detaljer 

langs ”bolværket” og ude i bassinet har 

den lokale dykkerklub øvelses facilite-

ter. 

 

Ved ”Stevns kridt-

værk” er der hyg-

geligt og en smuk 

natur.  Ved dyk-

ning langs broen 

ud til ”pieren”, 

hvor skibe ligger 

til er vandet tit 

mælkefarvet. På 

billedet kan se en 

hvid plet i vandet 

nær stranden. Det 

er her at kridtvær-

ket leder kridthol-

digt procesvand 

ud i havet. Når 
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man svømmer ind i 

udøbsfanen kan man 

ikke se mange cm 

frem. 

 

”Ørred” Sidste år 

mødte vi lystfiskere 

der lige havde fanget 

en ørred. Jeg råbte til 

dem at vi havde en 

grill klar hvis de 

ville have grillet 

deres fisk. De sagde 

ja tak og vi fik alle 

den oplevelse at 

smage nyfanget fisk 

hvilket smager mar-

kant bedre end fisk der har været ned-

frosset. 

 

Der har været ture til Kullen med gum-

mibåd. Vi mødtes i ”Helsingør Nord-

havn” og sejler med ”fuld skrue” i 45 

min til Kullen. Det er spændende så-

dan at flyve hen over vandet.   Der er 

rigtig flot på ”Kullen” både over og 

under vandet.  På et 

af dykkene dumpe-

de vi lige ned i ho-

vedet på en stor 

”torsk” der var i 

gang med at spise 

krabber.   Det går 

hurtigt. Torsken 

nærmer sig forsigtigt krabben og plud-

selig er den væk i en stor sandsky. 

(altså krabben) 

 

I år har vi haft en lun og solrig sommer 

og mange dejlige dykkerture til nær og 

fjern.  Desværre har vindretningen og 

vindstyrken bestemt at Øresund mange 

gange blev udvalgt som dykkersted.  

 

Jeg vil foreslå at vi gør en indsats for 

at finde nye dykkersteder hvor vi kan 

dykke, når der er kraftig vestenvind. 

Danmark har 7.314 km kyst og talrige 

søer.  Der må være nogen der har vi-

den vi kan udnytte til at finde nye inte-

ressante dykkermål. 2013  

/Gearløs 
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Tirsdag d. 9. april 2013 

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

Tom, Jesper og Aase. 

Afbud:Jan M. 

 

1: Valg af ordstyrer:    

Jan-O blev valgt. 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede:   

Aase tog referat. 

 

3: Underskrift af referat fra sidste møde:   

Blev underskrevet og arkiveret. 

      

4: Orientering fra formanden:  

Det har forlydt at man vil til at lukke 

saunaerne i svømmehallen kl. 18, så vi 

ikke vil få glæde af dem på vores svøm-

meaftner. Ole har skrevet for at høre om 

rigtigheden af dette, men har endnu ikke 

fået svar. Fik svar i løbet af mødet at det 

var rigtigt at det blev overvejet.  

  

Ole gennemgik alene flaskerne til tryk-

prøvning i år, hvilket har givet anled-

ning til et lidt vredladent indlæg til klub-

bladet. Næste år fjerner vi de flasker, 

der ikke er mærket behørigt. Ole laver et 

forslag til procedure for dette, som vi 

kan gennemgå på næste bestyrelsesmø-

de. I øvrigt vil det være en god ide med 

en årlig fælles-oprydningsdag i garagen, 

da den nemt 'sner til' i diverse sager. 

 

Ole vil kontakte kommunen for at høre 

om de vil lægge nye fliser til erstatning 

af de meget knuste fliser i indkørslen. 

Der kom en længere diskussion om vi 

måske kunne lokke kommunen ved at 

tilbyde at lave søg og hæv kursus i en 

kommunal sø efter affald. Konklusio-

nen blev at det gør vi ikke bare sådan 

lige.  

 

Ved fastelavns-arrangementet, snakke-

de Ole med de øvrige klubber om man 

kunne finde på fælles-arrangementer 

for at imødegå den dalende dykker-

interesse. Bestyrelsen har skrevet lidt 

sammen over mail, men der har ikke 

umiddelbart vist sig vildt stor interes-

se. Eksempler på samarbejde kunne 

være at man kunne komme på 

'gæstebesøg' i de andre klubbers hal-

tid, eller en fælles 'flaske-bank' eller en 

fælles-portal for dykkerture. Vi prøver 

at skrive ud til vores medlemmer for at 

høre om de har nogle gode ideer til 

hvordan vi kan få glæde af fællesskab 

med andre klubber. Og hvis der kom-

mer nogle super-gode ideer, kan vi 

forsøge at høre de andre klubber. 

 

Der blev spurgt til om vi havde kon-

taktet Den blå Planet med henblik på 

om vi f.eks. kunne sponsorere en del af 

barracudaerne og på den måde få vores 

klubs navn til at stå derude. Tom har 

haft kontaktet, men lige pt. er de ikke 

interesserede. 

 

5: Bestyrelsens holdning til brug af 

O2: 

Vi får nok snart et nyt medlem, som 

dykker med rebreather. Han har spurgt 

om det er ok at fylde stage-flaskerne 

med o2, eller om han skal betale ekstra 

for det. Da vi pt. har meget billig ilt, 

skulle det ikke være nødvendigt. Men 

vi kunne selvfølgelig melde ud til alle 

medlemmer at hvis man selv ved at 

man bruger meget ilt, så er man vel-

kommen til at betale lidt ekstra til 

Referat af  

bestyrelsesmøde 
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klubben, f.eks. 200 kr. årligt. Men det 

skal være på frivillig basis. 

 

Vi var lidt i tvivl om om vi drev rov-

drift på vores o2-mand, hvis vores o2-

forbrug stiger, så Ole kontakter Jan 

mhp. at høre hvad han siger - og om vi 

evt. skal til at betale for påfyldning. 

 

Som det er i dag, er det lidt uhensigts-

mæssigt at vi som hovedregel får fyldt 

ilt på de 2 O2-flasker vi har på samme 

tid. Dette sker fordi man ikke er op-

mærksom på at kontakte Ole når man 

konstaterer at den første flaske er tømt. 

Ole udfærdiger et par skilte til at hæn-

ge på ilt-flaskerne, hvor der står at man 

skal kontakte Ole, når man tager det 

sidste af en flaske. 

 

Vi kom ind på hvad man gør med 

makker til en rebreather dykker. Som 

alle andre, der kommer ind i klubben, 

skal han på udtjekningsdyk - selvom 

han måske har mere erfaring, end in-

struktøren. Det kommer nok til at kni-

be med at få en makker, der kan dykke 

lige så dybt og i lige så lang tid, som 

een med rebreather, så i de fleste til-

fælde må man gå efter laveste fælles-

nævner - eller udskifte makker, når den 

første har nået grænsen. Til gengæld 

kan det være det inspirerer andre til at 

anskaffe sig en rebreather, og så kan 

de øgede grænser for alvor udnyttes.  

      

6: Bestyrelsens holdning til brug af 

tørdragt under uddannelsen. 

Der har været en del diskussion i ud-

dannelses-udvalget om det er i orden, 

hvis en elev godt vil lære at dykke i 

tørdragt i stedet for våddragt under 

uddannelsen. Og herunder blev der 

spurgt til bestyrelsens holdning. Vi 

blev enige om at hvis uddannelses ud-

valget synes det er ok med uddannelse 

i tørdragt, så er det også ok med os. 

Dog skal man være opmærksom på at 

det er en hel del sværere at lære at dyk-

ke i tørdragt, og at der bliver behov for 

mere undervisning. Så hvis det tillades, 

skal vi opkræve en  højere pris for kur-

set - f.eks. 1000 kr. oveni. I øvrigt ville 

det også være godt at lave et 

tørdragtskursus for allerede uddannede 

dykkere, og dette kunne så evt. kombi-

neres med undervisning af elever, der 

gerne vil lære at dykke i tørdragt. 

Hvis Ole alligevel snakker med en fra 

en klub, hvor de uddanner i tørdragt, 

ville det være godt at høre om deres 

erfaringer. 

 

7: Status for køb og salg af bådtrailer. 

Allan har allerede købt en ny trailer til 

26000 kr. Det blev bemærket at det var 

et højere beløb end i fremlæggelsen på 

medlemsmødet, at aftalen var at den 

gamle trailer skulle være solgt først og 

at bestyrelsen skulle have været hørt. 

Allan havde snakket med Jan O fra 

bestyrelsen, så måske er det blevet 

opfattet som en accept fra bestyrelsen, 

og argumentet med at vi ikke kunne 

sælge den gamle trailer før vi havde en 

ny at stille båden på, lød også sundt. 

Næste gang må vi lave en mere præcis 

konklusion i referatet, så ingen er i 

tvivl om at det skal være en skriftlig 

accept fra bestyrelsen, og så vi sikrer 

at bestyrelsen har fået talt sammen 

først. Men lad os få Allan til at sælge 

den gamle trailer med det samme 

(Allan regner med at kunne få 13000 

for den). Jan O kontakter Allan. Ole 

kontakter det medlem, som måske vil 

købe traileren. 
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8: Må den seneste medlemsliste ligge 

på groupcare. 

Da der blev ryddet op i dokumenterne 

på groupcare, lå der en gammel med-

lemsliste, som Aase tænkte skulle er-

stattes af den sidste ny. Men da hun 

kontaktede Leif for at få ham til at 

sende den seneste liste, fortalte han at 

man tidligere på et bestyrelsesmøde 

var blevet enige om at vi ikke ville 

have medlemslisten liggende på group-

care aht. sikkerhed. 

 

 De, der havde været i bestyrelsen på 

det tidspunkt, kunne huske at det var 

fordi der var nogle medlemmer, som 

ikke ville have deres adresse liggende 

online - og det er nok nogle af de sam-

me, som ikke ligger i medlemsregiste-

ret på groupcare. For ikke at genere 

nogen, fjerner vi den eksisterende liste, 

og lægger ikke nogen ny op.     

  

9: Gennemgang af bestyrelsens opga-

veliste: 

Opgavelisten blev  

        

10: Tiårsplan: 

Vi udfyldte nogle anslåede priser på 

punkterne vi havde opsamlet på med-

lemsmødet, og satte dem ind på nogle 

sandsynlige års udgifter. Jan O. skriver 

den ren. 

 

11: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 

Ser helt fornuftig ud. 

 

12: Nyt fra udvalgene: 

Intet at bemærke. 

 

13: Eventuelt: 

Hal-mesteren vil godt have en af vores 

svømmeaftner til en temadag for per-

sonalet. Ole havde svaret at det var ok, 

hvis blot vi fik det at vide i god tid.  

 

Under mødet fik Ole besked om at det 

helst skulle være d. 14. april. Dette er 

ikke i god tid, men vi synes det var 

ok .... 

Vi sætter seddel op på  tavlen med det 

samme. 

 

I øvrigt har vi fået grønt lys til at bruge 

hallen en halv time ekstra i de dage 

hvor der afholdes smb-kursus. 

 

Jens har fået nogle dykker-flasker bil-

ligt - er klubben interesserede i at købe 

dem ? Nej - vi har ikke brug for flere 

klubflasker - det koster hver gang de 

skal trykprøves.  

 

Vi blev enige om at afholde opryd-

ningsdage enten d. 25 - 26. maj eller d. 

1 - 2 juni. Bestyrelsen sender inden for 

den næste uge emner til oprydning/

ordning til Aase, som samler opgaver-

ne, der skal løses. Herefter kan vi blive 

helt skarpe på hvem der under alle 

omstændigheder skal være med. 

 

Nitrox-dykkerne har afholdt flaske-

rense-dag. Der er lavet procedure for 

hvordan man gør, og der skal nok være 

lidt plads i garagen til udstyret til det. 

En O2-rens svarer til et flaske-

eftersyn, og sikkerhedsudvalget sørger 

for at der er mærkater vi kan sætte på 

flaskerne, og for at mærkater bliver 

udleveret til rette vedkommende. 

 

Fremtidiger mødedatoer: 

Arbejdsweekend: 

25./26. maj eller 1./2. juni 

 

Der er bestyrelsesmøder:  

Torsdag d. 6. juni 
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Tirsdag d. 27. august 

 

Tirsdag d. 8. oktober (planlægning af 

generalforsamling/indkaldelse) 

Torsdag d. 7. november (planlægning 

af generalforsamling/indkomne for-

slag)  

 

Tirsdag d. 3. december 

Alle er kl. 19 - 22 i klubben.  

 

Medlemsmøder: 

Tirsdag d. 17. september - hvis der er 

interesser for det.  

 

 

Generalforsamling: 

Lørdag d. 16-11-2013 – indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 06-11-2013  

/Aase T. P. 2013-04-12. 

På arbejdsdagen i maj blev der lagte en masse ’døde’ flasker i kælderen. 
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Erik B.  

Født 1965  

Startede med dyk 1995 og fik min første 

Inspiration i år 2001 og er på den anden 

nu.  

 

Jeg er CMAS 3 , Inspiration Mixed Gas 

Diver og Advanced Gas Blender 

 

Har dykket på Malta, Egypten, Norge, 

Sverige, Filippinerne og Thailand  

Jeg er gift med Lotte Bisgaard og en søn 

Jonas på 1½ år 

 

Har boet i Ishøj for 3 år siden flytte vi til 

Skovlunde.  Jeg er Maskinarbejder, Mas-

sør og Akupunktør 

 

(Red. har indsat et billede af den  type 
rebreather som Erik benytter. )    

Nyt medlem: 

Stemningsbillede 

Se Oles artikel: ”Skærgården omkring 
Smögen og omegn” side 9 
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På grund af besparelser og sikkerheds-
hensyn er det kommet automatiske 
låse på yderdøren og dørene ind til 
omklædningen.  
 

Låste døre: 

Det vil betyde, at dørene kortvarigt vil 

stå ulåst omkring det tidspunkt, hvor vi 

normalt ankommer til svømmehallen.  

Derefter vil dørene være låst og der 

skal bruges en chip for at få adgang. 

 

Bemærk at man stadig skal bruge et 

adgangskort for at komme ind i om-

klædningsrummene.  

 

Adgangen til svømmehallen vil blive ændret i løbet 

af efteråret. 

Elektronisk chip: 

Hvordan chipløsning kommer til at 

fungere, er ikke klarlagt endnu. Jeg vil 

få en afklaring i løbet af et par uger. 

Indtil en løsning på plads, vil persona-

let kile dørene åbne. Dette er kun en 

nødløsning og vil kun foregå i en me-

get kort periode. 

 

Besked senere: 

Hvordan adgangen til svømmehallen 

kommer til at blive fremover, vil jeg 

informere om på en fælles mail, og ved 

et opslag i klubben, så snart der er en 

aftale på plads. 

/formanden 

Panserulk (uoff. Pansermus) på et fyraftensdyk ved Hornbæk /foto Jan M. 
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