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Forside: 
Fælles for begge billeder: 
En lille gyseligt bæst eller dybt fasci-
nerende væsener.  Baggællesnegle 
uden hus = nøgensnegle. 
 

Øverst:   
Nøgensnegl 1 
Ved ishuset ved Munkholm. Betænk at 
dette individ kravler på et blad fra åle-
græs. Og overvej så lige størrelsen af 
dette dyr, og kig en gang til.. 
/fotoOle 
 

Nederst: 
Nøgensnegl 2 
Samme sted. Stor lastbil på motorvejen 
med små personbiler. Om størrelsen se 
ovenfor. 
/Foto: Tom D.P 

 
Bagside: 
Øverst 
En stjernehimmel af fiskeyngel, snup-
pet på et fyraftensdyk ved nordkysten. 
/fotoOle  

 
Nederst:  
En Blåstak dukkede op i et håbløst 
mørkt billede fra de ydre skær i Lyse-
kil. Man kan komme langt ved at køre 
et billede gennem et fotobehandlings-
program. Her Photoshop Elements, der 
har givet billedet et par blænder mere 
lys.  
/Foto Jan M. 

Bladudvalget:  
Næste møde  er mandag den 3 oktober 
2016 efter svømning.  
Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

Lørdag den 15 oktober 2016  

 

Baracuda 

45. årgang  Nr. 2  august 2016 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 
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Bankkonto: 3159-0001 356 763  
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Lederen 

Helt enig med formanden i hans ord på 
de næste sider. Tiden flyver helt vildt 
hurtigt. 
 
Jeg synes lige at jeg var på Seycheller-
ne, men det var i foråret.  Mit seneste 
fyraftensdyk var i juni og  det seneste 
dyk var lige i går (læs en gang i juli)  
 
Og så er svømmehals sæsonen igen for 
døren nu med nyt system, så vi kom-
mer til at overholde vores kantbissean-
svar bedre.  Det er måske en  meget 
diskuteret ordning, som vi bringer et 
par gode argumenter for fra en mail fra 
formanden.  Se på opslagstavlen i mid-
ten af bladet.  
 
Hvis du ikke har set den før, er det 
måske på tide du får oplyst din mail til 
klubben eller tjekker om det er din 
aktuelle mail vi har. Skriv til sekretæ-
ren. 
 
Nærværende blad vise at vi igen er 
heldige at vi har en række talentfulde 
skribenter med noget på hjertet og ma-
ge af dem også med et godt øje for 
fotografier.  
 
Tom og Ole har godt gang i træningen 
til DM i undervandfoto, og det har vi 
også en dejlig nørdet historie om inde i 
bladet. Tænk at se 1000 nøgensnegle 
på et sted. Syret. Det afspejles også på 
forsiden.   
 
Og så har vi ikke mindst også et par 
nye medlemmer. Tag godt imod dem. 
 
/Redaktøren.  

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

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

Baracuda.dk 

Medlemmernes del af hjemme-

siden   

Desværre er den nede på grund 

af en fejl. Der arbejdes på sagen.  

 

Lørdag den 10/09-2016 
Gummibådstur  
Få ledige pladser 
 
Lørdag - Søndag den 17-
18/09-2016 Elevdyk 2 
Stjernet.  
 
Natdyk den 7 oktober 
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Formandens ord 

Damn hvor tiden flyver. Sidder og 
skriver på formandens ord i sidste 
weekend min sommerferie, som lige er 
startet for 3 uger siden, og sommeren 
er jo næsten lige begyndt … for næ-
sten 3 måneder siden. 
 
I slutningen af juni måned skete der 
bare ikke måtte ske. Vores hjemmeside 
crashede. Årsagen er blevet sporet til 
at være en extension, som ikke har 
været opdateret i meget lang tid. Den-
ne extension er sandsynligvis blevet 
installeret i medlemsidens tidlige dage, 
hvor der blev arbejdet meget med 
funktionalitet. Desværre har denne 
extension ikke været kompatibel med 
den system opdatering som vores 
webhotel helt rutinemæssigt gennem-
fører løbende. 
Hjemmesiden er ikke kommet op end-
nu og det skyldes, at web udvalget har 
forsøgt at redde det så meget af hjem-
mesiden som muligt. Det har kostet 
mange forsøg på alt muligt, og udval-
get har stadig ikke fundet den rigtige 
løsning. Vi vil i uge 33 tage mere radi-
kale beslutninger og måske starte helt 
forfra. Det vil betyde, at vi forhåbent-

lig vil få en kalender op og køre igen 
meget snart. Siden vil se underlig ud i 
en periode, og der vil mangle informa-
tion på den, men hellere det, end at 
have den nede hele efteråret indtil den 
er fin og færdig. 
 
I de seneste par år har jeg været med til 
at arrangere forskellige ture i forsom-
meren (Ubådsmassakren) og i sensom-
meren (Vevang og Gulen). Sådanne 
ture har der ikke været i år. Og det har 
faktisk været lidt heldigt, for jeg har 
ikke rigtig haft tid til at deltage pga. 
arbejde. Måske er det også årsagen til, 
at dykning har været begrænset, selv 
om tiden er fløjet afsted. Det må der 
ændres på i det kommende år. 
 
Skal vi på sensommertur i 2017 ? Og 
hvor skal vi hen ? Ålesund måske ? 
Jeg tænker at et genbesøg til Ubåds-
massakren i forsommeren vil være 
passende. 
Jeg vil rigtig gerne til Narvik, men det 
er en organisatorisk udfordring, når det 
drejer sig om transport og udstyr, men 
intet er umuligt for den der viljen i 
hjertet, som en klog man en gang har 
sagt, så hvem vil med og hvem vil 
være med til at organisere sådan en 
tur? 
  
Turudvalgsmøder har der ikke rigtig 
været noget af i år. Turene har Allan 
egenhændigt taget sig af, selv om der 
er 4 mand i tur udvalget. Baracuda er 
rimelig stor klub og det kan da ikke 
være rigtigt, at en stor klub som vores, 
kun er en der arrangerer ture. Der må 
være flere, der går med tanker og ideer 
til dykkermål. Glem alt om det prakti-
ske, som f. eks at få kørt båden frem til 
dykkestedet. Der skal dykkerpositioner 
på bordet, eller ideer til dykkerpositio-
ner. Vi skal mødes og snakke dykning 
på udvalgsmødet, i stedet for at mødes 
for at skrive de datoer ned hvor det 
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passer at Allan laver ture. 
Kom op af stolen og ned/hen/over i 
klubben og lad os få en snak om hvor 
de næste dykkersteder skal være. Skal 
vi tage en dag, hvor vi sejler ud og 
bruger sidescanneren for at se om vi 
kan finde noget spændende? Har no-
gen læst eller hørt om et vrag/rev som 
vi skal tjekke. Det meste er muligt, 
bare vi får ideerne på bordet og kigger 
positivt på dem. 
 
På generalforsamlingen i 2014 meldte 
jeg ud, at jeg vil trække mig som for-
mand ved generalforsamlingen i 2016. 
Og det er der faktisk kun nogle ganske 
få måneder til. Lørdag d. 19 november 
skal jeg aflægge beretning for tolvte og 
sidste gang. 
Hvem der skal gøre det i 2017 er end-
nu ukendt. Derfor er det nu et passende 
tidspunkt, at minde alle i klubben om, 
at Baracuda skal have fundet en ny 
formand, da den nuværende formand 
ikke genopstiller ! 
 
I håbet om en fortsat spændende dyk-
kersæson. 
 
/Formanden 
 
 
 
 
(Se også mail til medlemmerne på side 
15 om kantbisseordningen) 

Seychellerne 2016 

/af Foto Ole 
 
Som opfølgning på den artikel, som 
Gearløs havde i det forrige nummer af 
klubbladet om vores rejse til Seychel-
lerne, vil jeg fortælle lidt mere om 
dykningen dernede. 
 
Kort fortalt var det meget spændende, 
og der var masser af fisk og meget an-
det liv i vandet.  
Og det begyndte ret godt. Den første 
dag efter vi var blevet indkvarteret, 
ville vi lige tage en snorkeltur for at 
prøve vandet, inden vi skulle begynde 

Artiklens forfatter på vej i vandet. 
Foto/Jan M. 
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get af det som jeg først blev rigtig op-
mærksom på var en stor stingray, som 
lå halvt gemt inde under et klippeover-
hæng samt nogle blåfinnede tunfisk, 
som svømmede rundt lige uden foran 
den. Så kom der gang i fotograferin-
gen. 
 
På dette første dyk så vi bl.a. papegøje-
fisk, pufferfisk, trompet- og kornetfisk, 
stimer af sergentfisk, en flok ørnerok-
ker der lige kom forbi i det fjerne, sti-
mer af jacks, samt de alle stedsnærvæ-
rende spadefisk  - bare for at nævne 
nogen af de fisk, vi så her. Det var ret 
overvældende, når man tænker på, at 
det er fint derhjemme at se en fladfisk 
eller to på et dyk. Det var virkelig en 
super start på dykningen, og det lovede 
godt for fortsættelsen. 
 
 
Meget rigt fiskeliv 
På vores efterfølgende dykninger så vi 
meget mere til det rige fiske- og dyre-
liv på de forskellige dykkersteder, vi 
besøgte. Det var dykkersteder med 

den egentlige dykning dagen efter. Det 
første var selvfølgelig temperaturen, 
vandet var 30 gr. varmt, og det er 
varmt – dejligt. Så snart man var kom-
met gennem den uklare zone ved land 
med lidt brænding begyndte sigten at 
lukke sig op, og samtidig begyndte der 
at komme fiskeliv og koraller, så det 
var fint. På vejen ind møde jeg en 
blacktipped revhaj på en meters penge. 
Selvfølgelig havde jeg ikke mit kamera 
med, det var jo bare nærmest en bade-
tur!  
 
Dykkene: 
Det første dyk foregik ved et forbjerg 
kaldt ”Grouper Point/Light House”. 
Her dumpede vi alle otte i vandet og 
fik styr på blyklodser og opdrift og fik 
sat udstyret på plads, så vi rigtig kunne 
komme i gang med dykningen. Vandet 
var ikke specielt klart, sigten var vel 
ca. 20 meter, og korallerne så lidt slid-
te og spredte ud på de klippeformatio-
ner, der var her nær land og på den 
omkringliggende sandbund. Men til 
gengæld var der fisk i lange baner. No-
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navne som Matupa Point, Conception 
Island, Ray´s Point eller Escabar Reef. 
Vi så f.eks. ud over det allerede nævn-
te nursesharks, tun, dragefisk, aftræk-
kerfisk, sweetlips, emperors, barser, 
blæksprutter og skildpadder. Jo, der 
var virkelig noget at komme efter. 
 
Alle dyk var båddyk, og der var for det 
meste kort sejltid til de enkelte dykker-
steder. Ind imellem regnede det under 
dykningen og i tiden mellem dykkene. 
Da var det egentlig lidt koldt at sidde i 
dykkerbåden, når man sejlede mellem 
dykkerstederne. Men så kunne man 
sidde og glæde sig til at skulle ned i 
det varme vand og have varmen igen. 
Jeg dykkede i min gamle fladtrådte 2,5 
mm heldragt, og havde både hætte og 
en rashguard til at supplere med, men 
det blev der heldigvis ikke brug for. 
Vandet var blåt og sigten lå generelt 
mellem 20 og 30 meter. På enkelte dyk 
som f.eks. på Shark Bank var der dog 
mindst 40 meter sigt. På vragene var 
sigten på grund af lokal eksponering 
helt nede på 10-15 meter. Dybden for 

dykkerstederne lå mellem 15 og 25 
meter, så generelt var dykkertiden en 
lille times tid - passende til en 12-liter 
flaske. 
 
Der var flere lokale PADI-vrag, der 
primært fungerede som samlingssted 
for store stimer af gule snappere og 
gemmested for andre fisk. Som vrag 
betragtet var de temmelig uinteressan-
te, men fiskemylderet gjorde dem 
spændende. Her så vi både dragefisk 
og stenfisk. Inde i et af vragene var der 
en flok store flotte røde bigeyes. 
Dagens andet dyk var som normalt på 
lavere dybde end det første, og disse 
dyk foregik oftest på koralrev f.eks. 
husrevet Beau Vallon Reef eller det 
frodige koralrev Aquarium. Her var 
der masser af koralformationer og ko-
ralrevsfisk, så der var nok at se på og 
fotografere. 
 
På månen: 
Dykkerstedet Lunar Place skilte sig 
lidt ud fra de andre dykkersteder. For 
det første var der længere sejltid til 
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dette sted, som lå langt fra land. For 
det andet var der meget dybere her, og 
der ikke så mange fisk og koraller, og 
for det tredje var klippeformationerne 
mærkelig fugede og golde at se på. Det 
var et sted, hvor man følte, at man var 
langt væk hjemmefra – som på månen. 
På vej mod bunden prøvede jeg at tørre 
luftbobler af ydersiden på min dome-
port, men det var ikke luftbobler på 
ydersiden, det var vanddråber på inder-
siden. Da jeg ikke kunne se, at der si-
vede ind i kamerahuset, valgte jeg at 
forsætte mens jeg holdt øje med huset. 
Det holdt heldigvis tæt, og der kom ik-
ke yderligere vand ind, og jeg fik taget 
nogle billeder af det specielle sted. På 
det efterfølgende dyk valgte jeg dog at 
lade kameraet blive i båden, så jeg 
kunne se på det, når vi kom i land igen. 
Efter en overhaling af kamerahuset var 
det fint igen, og det holdt heldigvis tæt 
på resten af dykkene. På en del billeder 
kan man se vanddråberne, også på 
nogle af billederne fra de foregående 
dyk! Ups, godt det ikke var værre. Jeg 
tror, at jeg har haft kameraet åbnet på 
den første bådtur, og så er der dryppet 
vand ned indvendigt på domeporten.  
 
Med hensyn til billederne, så er der jo 

heldigvis noget der hedder PhotoShop. 
Ofte er det sådan, at jo længere væk 
man kommer des bedre er dykningen. 
De sidste par dage var vejret så godt, at 
det var muligt at sejle lidt længere 
væk, og vi var ved Dragons Teeth og 
Brissare Rock, som blot er et par klip-
peknolde langt ude i det blå vand. Jeg 
kunne næsten ikke vente på, at båden 
ankrede op, og vi fik lov til at hoppe i 
vandet.    
Her var vandet mere blåt, sigten bedre 
og fiskene større. Vi så forskellige ar-
ter rokker, hvidtippede revhajer, mo-
ræner, napoleonsfisk og bumphead 
parrotfish, for slet ikke at tale om bar-
racudaer på disse dyk. Det var fanta-
stisk spændende. Som oplevet før er 
revhajerne temmelig sky og vanskelige 
at fotografere, da de holder sig på god 
afstand af dykkerne, og det var også 
tilfældet her. 
 
Shark Banks: 

Gearløs og jeg synes lige, at vi skulle 
have det hele med, så vi valgte også at 
dykke den næstsidste dag, hvor resten 
af holdet holdt fri.  
 
Da der var en del nybegyndere med på 

Guiden: The skinnyman, som han om-

talte sig selv . /foto Jan M. 

Brissare set ’nedefra’ /foto Jan M. 
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turen, så mødte vi op med forventnin-
ger om, at vi lige skulle sejle ud til det 
nærliggende husrev. Jeg havde derfor 
rigget mit kamera op til makrofotogra-
fering. Og da diveguiden ”skinnyman” 
sagde, at vejret var så fint, at vi ville 
sejle ud til Shark Bank, ja, så troede 
jeg, at det en af hans sædvanlige jokes. 
Men det var det ikke, hvilket blev klart 
da båden for fuld fart sejlede ud mod 
det åbne hav.  
Storvildt med makro-linse: 
Først tænkte jeg FEDT, for det var et 
dykkersted, som jeg havde kigget langt 
efter i dagene forinden. Derefter tænk-
te jeg SHIT, for kameraet var rigget op 
til småkravl med min 60 mm makro-
linse. Tiden ud til dykkerstedet brugte 
jeg til at tænke på, hvordan man foto-
graferer store dyr med makro! Så snart 
jeg kom i vandet, var det tydeligt, at 
dette var et spændende sted; sigten var 
fantastik og bunden kunne ses tydeligt 
fra overfladen og lå udstrakt under én.  
 

Vi måtte hive os ned af ankertovet 
mod strømmen, men heldigvis var det 
til at svømme nede ved bunden. Det 
varede ikke længe, før vi kom til en 
klippevæg, som forsvandt i dybet un-
der os, og her så vi den ene store stin-
gray efter den anden svømme rundt, 
mens der i det fjerne kom svømmende 
en stor flok eaglerays. Et fantastisk 
syn, som jeg forsøgte at forevige med 
min makrolinse.  
 
Vi havde fået besked på, at vi skulle 
have min. 70 bar på flasken, når vi var 
tilbage ved ankertovet. Heldigvis hav-
de the ”skinnyman” helt styr på navi-
geringen, og han førte os rundt om en 
klippeknold tilbage til ankertovet, hvor 
vi en efter en kravle op ad tovet og vi-
dere en ad gangen op i båden, som 
hoppede og dansede i bølgerne, da det 
var blæst kraftigt op. Heldigvis havde 
jeg tilstrækkeligt med luft til den lang-
sommelige opstigning og endda 35 bar 
tilbage, da jeg var helt oppe i båden.  

Kæmpedyr skudt med makrolinse. Ikke bedste kombi. /FotoOle 
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Uvejr på overflade: 
Nu var vejret pludselig ikke så fint. 
Det havde dog været et fantastisk dyk, 
og afslutningen på turen blev vild, som 
du kan læse om i forrige nummer af 
bladet. Gearløs har afslutningen på vi-
deo, så hvis du får muligheden, skulle 
du se den.  
 
Den grønne elevator: 
Det var en dykkertur med et væld af 
store og små fisk, og god sigt i varmt 
vand, men som Gearløs også skrev i 
sin artikel, så skal man være der på den 
rigtige tid af året for at få den gode 
sigt. Dette fortalte de os også om i 
dykkercentret, hvor man holder åbent 
året rundt, også når sigten er dårlig.  
Når sigten er dårligst, er det vel nær-
mest som dårlig sigt herhjemme. Det 
må være det, som de gamle 
”baracudaer” (bl.a. El-Poul, Speedy og 
Lansø) omtalte som den ”grønne ele-
vator” de brugte til neddykningen på 
en på tur til Seychellerne for ca. 30 år 
siden.  De var der vist på det forkerte 
tidspunkt på året rent dykkermæssigt. 
 
Den sidste snorkeltur.: 
Turens sidste snorkeltur var samme 
sted som den allerførste; vi ville lige 
slutte pænt af. Her havde Gearløs og 
jeg den fornøjelse af at svømme sam-
men med en stor havskildpadde i lang 
tid. Den var temmelig uberørt af vort 
selvskab; den var endda oppe og træk-
ke vejret ved siden af os et par gange. 
En værdig afslutning. Men hvor er bil-
lederne? Jeg havde selvfølgelig endnu 
en gang ikke taget kameraet med – så 
kan jeg lære det: kameraet skal med på 
alle ture, man ved aldrig, hvad man 
møder under vandet! 
 
Jeg havde i alt 17 fine dyk på turen, og 
jeg må generelt sige, at Seychellerne er 
et fantastisk sted at være på dykkerfe-

rie både over og under vandet - og som 
sagt dejlig varmt. 
 
/tekst og mange fotos: Foto-Ole 
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Nøgne baggællesnegle i massevis 

/ Tekst: Tom D. P. 
I bunden af Isefjord, havde et stort op-
bud af nøgensnegle sat hinanden i 
stævne, for at sikre artens fortsatte be-
ståen. 
 
Søndag den 17. juli så vi flere nøgen-
snegle på én gang, end vi samlet har 
set i hjemlige vande. Det er ingen 
overdrivelse, at vi kunne observere 
mere end 1000 individer, bare på det 
relativt lille område vi dækkede på 
dykket. 
 
Er de sjældne: 
Nogen ser dem aldrig. Sikkert fordi an-
det er mere interessant. Andre leder 
men finder dem aldrig. Måske fordi de 
leder de forkerte steder? Og endnu an-
dre leder, men ser dem sjældent. 
 
Blandt os der leder, og til 
tider finder, gøres der 
mange tanker om, hvor-
dan man finder de små 
kulørte bæster. Levested 
og fødeemner er afgjort 
af kolossal betydning. Så 
finder man nøgensneg-
lens foretrukne føde, er 
der større chance for at 
de er der. Da de fleste 
nøgensnegle overvejende 
lever af hydroider og 
mosdyr (nej det er ikke 
dyr, som er most), altså 
en kost (ikke til at feje 
med), som er let at spotte 
– hvad går så galt? Er det 
fordi nøgensnegle gene-
relt er sjældne? Eller er 
det fordi betingelserne 
for levesteder, totalt set, 

er komplicerede? Jeg sidder ikke med 
hele sandheden; men vover mit helbred 
og førerlighed, og påstår at nøgensneg-
le er meget almindelige, og deres leve-
steder favner vidt. 
 
Det handler selvfølgelig om antal og 
tilgængelighed. Er der mange der hvor 
du dykker?  
Er de gravet ned, eller i skjul på anden 
vis? Er de frit fremme, men af en eller 
anden årsag, ser du dem ikke?  
 
Især til det sidste spørgsmål, vil jeg 
komme med et eksempel. 
 
Ud for Læsø dykkede vi på noget blød 
bund, hvor eremitkrabberne boltrede 
sig lystigt. Da eremitkrebs er både un-
derholdende og fotogene, foruden en 
sjælden vare, der hvor vi normalt slår 

Eremitkrebs med ’hanekam’ 
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vores folder, fotograferede vi løs.  
 
Eremitkrebs med hanekam: 
Først da jeg kommer hjem, og går bil-
lederne igennem, opdager jeg, at et 
storslåede eksemplar af Facelina sp. 
ligger på krabbens hus – klart, tydeligt 
og umulig at overse – faktisk ligner det 
en eremitkrabbe med hanekam. Hvor-
for opdagede jeg den ikke? Svaret er 
helt enkelt, min hjerne var indstillet på 
E_R_E_M_I_T ikke på S_N_E_G_L. 
Så det er vigtigt at have fokus på, at 
det er nøgensnegle, vi ønsker at finde.  
 
Muddersteder: 
Hvad gode stede angår, så er blød 
bund, ålegræs, store alger, spunsvægge 
med masser af liv på og havneanlæg i 
øvrigt – gode steder at søge efter nø-
gensnegle. 
 
Sådan et sted er bunden af Isefjord, 
nærmere bestemt lige ud for Munk-

holm kiosken, ikke langt fra Munk-
holmbroen. Her er der en lille vig, med 
så blød en bund, at det ikke er uden be-
tydning, hvor man går i. Man skal 
nemlig vade et godt stykke ud, før van-
det når navlen. – Og små 100 meter i 
dyb svup kan få selv garvede mødre i 
krampegråd – vi mænd piver efter 50 
meter. 
 
Om at holde fokus: 
Foto Ole og jeg havde oprindelig talt 
om at dykke på nord eller øst-kysten; 
men et eller andet fik mig til at spørge, 
om ikke vi skulle prøve at finde nøgen-
snegle ved Munkholm. Godt så – In-
den vi går i, minder vi hinanden om 
forholdene og finder det rette sted at 
entre det våde element fra. – Og lover 
hver i sær at holde fokus på dagens op-
gave, at finde og fotografere nøgen-
snegle. 
 
Hvor mange vil du ha’ ? 

Æg  i guirlander /FotoOle 
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Da vi kommer 
ud, og har fået 
finner på, tager 
jeg et kig på for-
holdene – dybde 
en lille meter, 
sigt en lille me-
ter, ålegræs en 
lille meter og – 
hov der er jo 
snegleæg på åle-
græsset, og flere 
der og og… og 
dér er der en … 
nøgensnegle i 
massevis.  
 
Jeg trækker ho-
vedet over vand 
igen, og siger til 
Ole ’hvor mange 
vil du ha’’, og 
han giver mig 
det dér underlige 
blik, der fortæl-
ler rigtig meget 
om, hvor 
åndsvag jeg ly-
der. 
 
Som sagt, der 
var over 1000. 
Nu er spørgsmå-
let, eller rettere 
spørgsmålene, 
bare: har de væ-
ret her hele tiden?  
 
Hvis ikke, hvordan har de så fundet 
derhen? At de alle ville på samme tid, 
hersker der ingen tvivl om; men var 
det en kombination af månefase, vand-
temperatur og andet? Sker det samme 
sted ved samme tid?  
 
Og hvad med andre arter, har de andre 
præferencer? Og var de alle af samme 
art, eller var der også nært beslægtede 

med ved festlighederne?  
 
Nye opgaver: 
Det var mange spørgsmål. I morgen vil 
Ole og jeg se om vi kan finde Elysia 
viridis, som er i familie med Elysia 
chlorotica, der angivelig spiser af al-
ger, og optager algens evne til fotosyn-
tese i sine egne celler.  
 
Er det ikke lige for sejt! 

(Fortsættes på side 22) 

Mosdyr, som er mad for visse snegle 
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Opslagstavlen 

Nye dykkere med * stjerne certifikater i klubben.   

Jeg hedder Patrick.  Jeg er 15 år gam-
mel. Jeg er skoleelev og går i 8. klasse. 
Jeg kan lide at stå på skøjter og snow-
board. 
Jeg har valgt Baracuda, fordi vi bor tæt 
på, og fordi min far kendte klubben 
derovre. 
Jeg interesserer mig for vrag og  natur. 
og ønsker mig mange dyk og speed-
bådcertifikat. 

Mit navn er Lars A. og er 38 år. 
På nuværende tidspunkt er jeg ved at 
uddanne mig til greenkeeper, efter 
mange år som pædagogmedhjælper.  
Udover at dykke spiller jeg også en lil-
le smule golf når der er tid til det, 
Ellers bruge jeg en del tid i min og min 
kones campingvogn, som ligger fast 
ned ved Karise. 

Foto fra Seychellerne. 

Afslappet dykker og 

skilpadde   

Det er skilpadden tv. 

/Foto: FotoOle 
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Nu nærmer vi os den kommen-
de sæson. Som tidligere nævnt 
kommer der i den kommende 
sæson nogle ændringer i for-
hold til hvordan vi kan komme 
i svømmehallen. 
 
Som beskrevet i klubbladet i 
foråret, så vil der blive indført 
ti-turs kort i stedet for årskort, 
som vi har haft i de sidste man-
ge år. 
 
Kantbissen skrues på: 
Reglen om ti-turs kort kommer 
til at træde i kraft fra d. 15 au-
gust. Et ti-turs kort giver mu-
lighed for at kunne komme i 
svømmehallen 10 gange, hvor-
af en af gangene skal være som 
kantbisse. Om det bliver en de-
le kantbisse, eller om man ta-
ger vagten helt alene vil besty-
relsen ikke blande sig i, men 
det vil ikke være muligt at få 
udleveret et nyt svømmehals-
kort, før man har taget en kant-
bissevagt og har skrevet sig på 
kantbisselisten på tavlen i klub-
ben. 
 
Et par scenarier: 
For at give alle en forståelse for, hvor-
for bestyrelsen tager dette drastiske 
skridt, bliver jeg nødt til at ridse et par 
scenarier op. 
For en del år siden, dengang det var 

PE., der var bademester, have jeg nog-
le heftige møder med ham om sikker-
heden i svømmehallen. Han ville have, 
at alle, der var kantbisser, skulle være 
uddannet til det. Der skulle aflægges 
en bassinprøve en gang årligt. En bas-
sinprøve betyder aflæggelse af svøm-
meprøve og bjærgeprøve på tid, og en 

førstehjælpsprøve på dukker, mv. 
En aftale: 
Vi endte med at en aftale om, at vores 
dykkeruddannelse dækkede det hele. 

(Fortsættes på side 20) 

En mail til medlemmerne om kantbissen: 

Redaktøren tog sig den frihed at bringe 

en mail fra formanden til medlemmer-

ne her i bladet. Han har en fornemmel-

se af, at ikke alle har fået opdateret sin 

mailadresse i klubben.  
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De våde tørdragters tur. 
Lysekil maj 2016 

/Af Stidsen 
Med nye manchetter i tørdragten og 
håbet om at få nogle gode dykninger i 
en tør tørdragt blev jeg den 4.maj af-
hentet af Allan i sin store Landrover 
med gummibåden på slæb.  
 
Turen frem: 
Vi kørte til færgen i Helsingør hvor vi 
skulle vise pas eller kørekort for at bli-
ve lukket ind i Sverige, da svenskerne 
af omstændighederne var blevet tvun-
get til at opgive at være en humanitær 
stormagt. Fra Helsingborg gik det 
nordpå ad motorvejen med 80km/t op 
over Hallandsåsen og videre til Gøte-
borg, som vi slap igennem uden at 
hænge fast i de sædvanlige køer ved 
tunnelen under Gøtaelven. Sidst på ef-

termiddagen ankom vi til Fossen Cam-
ping ved Gullmarn-fjorden og fandt 
frem til vores nybyggede hytter. Gum-
mibåden blev sat i vandet og nogle af 
de mere ihærdige dykkere tog sig et af-
tendyk ved klippekysten. Til aften blev 
der grillet pølser som blev indtaget på 
terrassen foran Hytte 1 hvorfra vi nød 
udsigten over fjorden og solen som gik 
ned. Efter solnedgang blev det hurtigt 
koldt så efter en enkelt godnat-øl gik 
de fleste til køjs. 
 
Helt nye hytter: 
Vores hytte var ikke helt færdiggjort, 
der var endnu ikke installeret elvarme, 
så næste morgen var der ret koldt i hyt-
ten. Heldigvis var der morgensol på 
terrassen ved Hytte 2 hvor morgenma-
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den blev serveret og efter adskillige 
kopper varm kaffe begyndte jeg at få 
varmen. Jeg sprang dog morgendykket 
over og filmede i stedet de andre når 
de vadede ud fra den lille bugt neden-
for campingpladsen. 
 
Jordfall: 
Om eftermiddagen var vi på gummi-
bådstur ind i fjorden til en lille by som 
hed Jordfall. Nær ved havnemolen 
skulle vi dykke ved en klippe som iføl-
ge oplysninger i et dykkerblad skulle 
være et godt dykkersted med en righol-
dig undervandsfauna. Vi fortøjede bå-
den til klippen og fotoholdet (Foto-
Ole, Jan M og Stidsen) hoppede i van-
det. Klipperne skrånede fra overfladen 
ned til ca. 15 meters dybde hvor det 
gik over i sandbund. Der var meget 
mudder på bunden, som mine to med-
dykkere hurtigt fik hvirvlet op da de 
med svømmefødderne manøvrerede 
sig ind i den helt rigtige vinkel og af-

stand for at tage makrofotos af søane-
moner og anden bundvegetation. Snart 
var jeg omgivet af to mudderskyer 
hvorfra der med jævne mellemrum 
kom blink fra fotografernes dobbelte 
blitzlamper. På et tidspunkt holdt det 
op med at lyne fra den ene 
”tordensky”.  Fotografen var kommet 
ud af skyen på den modsatte side af os 
andre og svømmede nu væk fra os i sin 
søgen efter sine dykkermakkere. Vi fik 
dog indhentet ham og svømmede sam-
let tilbage til gummibåden. 
 
SemiDry/ Wet  tørdragter: 
Tilbage på campingpladsen måtte jeg 
konstatere at min tørdragt stadig var en 
semidry-dragt. Jeg kunne ikke mærke 
hvorfra vandet var kommet ind, men 
inderdragten var temmelig våd. Jeg var 
ikke alene med dette problem. Også 
Foto-Ole`s tørdragt havde lukket lidt 
vand ind ved en utæt lynlås.  
 

Gäven med den gode sigt.  
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Om fredagen var vejret meget fint med 
sol og næsten ingen vind, så vi sejlede 
ud af fjorden forbi Lysekil og ud i 
skærgården og dykkede ved et skær 
som hed Gæven, hvor der var meget 
fin sigt. Min inderdragt var stadig ikke 
blevet tør, så jeg sprang dykningen 
over og kunne i stedet nyde en øl i 
gummibåden, mens de andre dykkede. 
Om eftermiddagen sejlede vi hen til 
mit favorit-dykkersted: Gåsklåvan, en 
høj klippe som falder lodret ned i havet 
og fortsætter ned i dybet. Vi fortøjede 
gummibåden til den svære kæde som 
er fastgjort til klippen og jeg hoppede i 
vandet sammen med Dan. Vi fulgte 
kæden ned i vandet mens jeg filmede 
denne som var tæt bevokset med sø-
anemoner og sønelliker. Kæden og et 
tilsvarende tov er sandsynligvis rester-
ne af de fortøjningspladser for torpedo-
både, som den svenske marine etable-
rede i skærgården under krigen. De var 

En helt ny dragt: 
Værre var det gået for Jørgen. Efter at 
have frosset bravt som eneste våddragt
-dykker ved sidste års vellykkede dyk-
kertur til Gulen i Norge havde Jørgen 
P. investeret i en dyr tørdragt af bedste 
kvalitet forsynet med tisseventil, så 
man ikke skulle holde sig en hel dag til 
havs med to dyk, hvilket var noget af 
en udfordring på Norgesturen.  
 
Da Jørgen kom op var han gennem-
blødt og frøs mere end han havde gjort 
i sin gamle våddragt. Det viste sig at 
tisseventilen ikke var ordentligt monte-
ret og i stedet for at lette dykkeren for 
vandet lukkede den det kolde havvand 
ind i dragten. Ventilen kunne ikke re-
pareres på stedet og Jørgen måtte den 
aften drukne sin sorg i  øl, som heldig-
vis var medbragt i rigelige mængder. 
 
Udenfjords: 

Close up af Fløjfisk /foto FotoOle 
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ofte anlagt ved høje klipper hvor både-
ne kunne ligge i skjul bag camouflage-
net nedhængt fra klippen og hvorfra 
man hurtigt kunne rykke ud hvis fjen-
den kom. Vi stoppede på 25meters 
dybde og svømmede langsomt op 
langs klippevæggen tilbage til gummi-
båden.  
 
Luft i benene: 
Næste hold dykkede noget dybere. Ne-
de i dybet var en af dykkerne så uhel-
dig at få luft i benene på sin tørdragt 
og var tæt på at ryge til overfladen 
med benene først. Heldigvis fik mak-
keren i sidste øjeblik vendt den uheldi-
ge dykker om. Hertil er kun at sige at 
brug af fodbly ikke er at foragte uanset 
at visse DIR-dykkere mener noget an-
det. DIR står for Do It Right og kom-
mer fra USA. En DIR-dykker kan ken-
des på at hans slange på lungeautoma-
ten er meget lang og viklet rundt om 
halsen på dykkeren. 
 

Mere vand de forkerte steder: 
Om lørdagen sejlede vi igen ud i skær-
gården og ankrede igen op ved Gæven, 
hvor der på toppen var et fyrtårn samt 
en masse søfugle. Jeg dykkede atter 
med fotoholdet og bemærkede allerede 
ved dykningens start at vandet fossede 
ind af min nye håndmanchet, som el-
lers burde holde tæt. Sigten var ret god 
og klipperne var pænt bevokset med 
søanemoner og dødningehænder, som 
blev filmet med GoProen. På grund af 
den utætte manchet begyndte jeg at 
fryse i højre hånd og kunne til sidst 
kun betjene kameraet med stort be-
svær. Endnu en gang blev en af foto-
graferne væk fra os andre. Vi fandt 
ham dog igen, ivrigt fotograferende 
noget småkravl. Han havde slet ikke 
opdaget, at han var blevet væk. Oppe i 
gummibåden konstaterede jeg at lim-
ningen på håndmanchetten var sprun-
get op så det 6.grader kolde havvand 
frit kunne løbe ind i (tør)dragten, som 

(Fortsættes på side 23) 

Skeløjet Eremitkrebs /Foto: FotoOle 
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Og fordi vi jævnligt gennemførte før-
stehjælpskurser i klubben, ville første-
hjælpsdelen være dækket. 
 
Det var vigtigt for bademesteren , at vi 
forstod alvoren i, at der var styr på sik-
kerheden. Han pointerede, at hans liv-
reddere ikke skulle være i svømmehal-
len, men skulle kunne tilkaldes i tilfæl-
de af en ulykke, og at det var vores 
(Baracudas bestyrelse) ansvar, at reg-
lerne blev overholdt og sikkerheden 
var i orden.  
 
Ved ulykke: 
I tilfælde af en ulykke, hvor alarm-
knapperne i svømmehallen bliver akti-
veret, går der besked til Falck og til 
Politiet. Og har vi (kantbissen, klub-
ben, bestyrelsen) ikke handlet forsvar-
ligt i forhold til ulykken, vil bestyrel-
sen stå med et problem, som vi absolut 
ikke ønsker at have.  
 
En evighedsdiskussion: 
I al den tid jeg har været i klubben, har 
vi gang på gang diskuteret kantbisse-
ordningen. Der er gået timer med snak 
på bestyrelsesmøder, og alle, der har 
været til en generalforsamling i de se-
neste mange år, er også bekendt med 
problematikken. 
 
Som før nævnt, så er det vores eget an-
svar, at tingene fungerer i svømmehal-
len, og går der noget galt, er det besty-
relsen, der sidder med ansvaret, så der-
for bliver vi som bestyrelse nødt til at 
stramme op på kantbissereglen. 
 
Et drastisk skridt: 
Jeg er klar over, at det er et drastisk 
skridt, men hverken jeg eller nogen an-
dre i bestyrelsen ønsker at stå med det 
problem, det vil være, hvis der sker en 
ulykke.  

(Fortsat fra side 15)  
Når vi er på dykkertur påtager vi os hel 
naturligt et fælles ansvar for hinanden. 
På båden, på stranden og som dykker-
makker. Det ansvar skal vi også påtage 
os, når vi er i svømmehallen. Og det 
gør vi ved at dele kantbissevagterne.  
 
Vi starter sæsonen med ti-turskort, og 
så tager vi endnu en diskussion om 
kantbisse ordningen på den kommende 
generalforsamling. 
 
På gensyn …... 
/formanden 
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DYK-ET VED PARISHAMN 1985 
Den årlige dykkertur til Kullen i pinse-
ferien var en af de faste traditioner i 
Baracuda før i tiden.  
Næsten alle aktive dykkere deltog i tu-
ren, hvor vi overnattede i telte på Møl-
le Camping. Fra parkeringspladsen ude 
ved fyret blev luftflaskerne og dykker-
udstyret med stort besvær båret ned til 
dykkerstedet og efter dykningen kom 
den helt store udfordring: At slæbe al 
udstyret op igen til parkeringspladsen 
80 meter over havoverfladen. Bagefter 
var dykkerne helt udkørte og måtte 
sunde sig med en eller flere øl ved til-
bagekomsten til campingpladsen. En-
kelte meget udkørte klubmedlemmer 
måtte bruge resten af dagen til at sunde 
sig. 
For at lette dykkerne for disse pinsler 
blev det i 1985 besluttet som forsøg at 
tage klubbåden Dyk-Et med til Kullen, 
så man kunne sejle det tunge udstyr ud 
til dykkerstederne. Dyk-Et blev inden 

turen sejlet op til Gilleleje og dagen før 
pinse mødte nogle klubmedlemmer op 
i havnen for at sejle båden til havnen i 
Mølle. Det blæste temmelig meget og 
efter en hård sejlads kom vi til Mølle 
ud på aftenen. 
 
Næste dag var det heldigvis helt stille 
og efter at være lastet med dykkerud-
styr kunne Dyk-Et sejle rundt om spid-
sen af Kullen og lægge til ved natur-
havnen Parishamn, et af de bedste dyk-
kersteder på Kullen.  
Så vidt jeg husker var det den eneste 
gang Dyk-Et var med på Kullenturen. 
Båden var meget afhængig af godt 
vejr, så da klubben fik en lidt større 
gummibåd erstattede denne Dyk-Et 
som transportfartøj på Kullenturene.  
/Stidsen 

Stidsen’s historiske foto’s mm. 
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/ Tekst: Tom D. Petersen 
Foto: Foto Ole og Tom D. P.  

(Fortsat fra side 13) 

Akrobatik på ålegræs /Foto Tom. 
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nu var en våddragt. 
 
Festmåltid: 
Lørdag aften plejede Bo at lave det 
helt store festmåltid til os. Bo var des-
værre ikke med i år så jeg havde fået 
overdraget den svære opgave at være 
hans afløser og stå for lørdagens æde-
gilde. Det kunne nok ikke måle sig 
med Bo’s kogekunst i kvalitet, men i 
kvantitet manglede der ikke noget, så 
alle gik meget mætte fra bordet den af-
ten.  
 
 
Søndag formiddag blev hytterne ren-
gjort og rømmet, bilerne og gummibå-
den pakket, nu mange kilo madvarer 
og øl lettere.  Sidst på eftermiddagen 
var vi atter hjemme efter en vellykket 
tur, på trods af nogle utætte tørdragter. 
 
/Tekst Stidsen    
/Fotos: FotoOle og Jan M. 

(Fortsat fra side 19) 

Forfatteren med tør overlevelsesdragt. 

Båden sættes i vandet. Læg mærke til vejret. Det holdt hele turen 



24 

 

 

Denne gang har vi igen fået gang i 
denne lille rubrik, hvor vi lærer lidt 
mere om hinanden, som dykkere. 
Rasmus fortæller: 
 
Hvornår og hvorfor begyndte du at 
dykke: 
Jeg begyndte at dykke i 2002, og det 
var mest en pludselig indskydelse. Jeg 
havde en kæreste dengang der havde 
prøvet det ved Great Barrier Reef og 
malende havde fortalt om det. Og så 
måtte jeg jo have et certifikat. 
 
Hvor mange dyk har du haft: 
Jeg har i skrivende stund dykket 431 
dyk, heraf vel ca. halvdelen i ”koldt 
vand” og resten i ”varmt vand” – det 
kolde er det hjemlige Danske, Svenske 
og Norske vand, og det varme er 
”resten af verden”. 
 
 
Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 
og hvorfor. 

Jeg dykker faktisk helst i våddragt, for 
det er bare mere komfortabelt. Men når 
de ydre forhold dikterer det, dykker jeg 
i tørdragt.  
 
Hvordan vil du beskrive dig selv, som 
dykker. (teknisk-, vrag- eller 
'blomster-dykker' eller lignende): 
Jeg er ikke kræsen. Med børn i hjem-
met på 5 og 9 år og en kone der også 
vil dykke bliver det ikke til meget. 
 
Jeg loggede 7 dyk sidste år, så enhver 
lejlighed til at komme i vandet gribes 
med glæde. Men i en ideel verden vil 
jeg gerne dykke teknisk dykning på 
vrag med masser af liv, som jeg kan 
fotografere. 

 

  Makkertjek  
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Er der noget du er specielt glad for ved 
dykning: 
Jeg er glad for at sejle, så båddyk er at 
foretrække.  
 
Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og kan 
du beskrive et konkret dyk: 
Et godt dyk kan være mange ting. For 
eksempel havde jeg et vinterdyk hvor 
springlaget var så knivskarpt at man 
kunne spejle sig i det.  
Resten af dykket husker jeg ikke, men 
lige det med springlaget var specielt.  
 
Eller måske var det varmtvands-
natdykket hvor jeg fik en haj i ansig-
tet? Men helt essentielt for et godt dyk 
er nok at dagen har været god, at man 
har god kemi med makkeren, at man er 
det rigtige sted på det rigtige tidspunkt 
og at man oplever noget specielt.  
 
Har du haft et dårligt dyk, og kan du 
beskrive, hvad der skete.: 
Jeg husker særligt to dyk, og hvilket 
der var dårligst er svært at sige. 
 
 Men det ene var på Robert, og det an-
det var ved Munkholmbroen.  

 
Robert: 
Jeg var ikke 
mentalt klar til 
Robert, og havde 
lige været på let-
vægtsdykning i 
Rødehavet da jeg 
skulle i tørdragt, 
dobbeltsæt, sta-
geflaske og hele 
munderingen i 
vand der var 4 
grader varmt. På 
dybden fik jeg 
freeflow oven i 
en dybderus, og 
selvom jeg med 
makkers hjælp 

kom sikkert i havn husker jeg ikke me-
get fra dykket ud over at jeg ikke ane-
de hvor jeg var og hvad jeg lavede.  
 
Munkholm: 
Ved Munkholmbroen var der ekstremt 
ringe sigt og strøm. Jeg havde ondt i 
den ene fod og kunne ikke rigtig finne 
mod strømmen, så jeg endte et godt 
stykke fra broen med en fiskers line 
siddende fast i den ene finne. Selvom 
vi grinte af det bagefter, var det ikke 
sjovt i situationen. 
 
Har du oplevet en uheldssituation på et 
dyk:  
Bortset fra det ovennævnte freeflow 
husker jeg ikke noget alarmerende.  
 
Jo, der var en situation i Rødehavet 
hvor en meget ny dykker havde fået så 
meget bly på, at hendes BCD ikke 
kunne skaffe tilstrækkelig opdrift, da 
hun kom under 20 meter. Det var på et 
vægdyk, så det kunne have endt galt 
hvis ikke min makker havde spottet det 
og hentede hende op. 
 
Er der nogle specielle ting du altid af-
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taler med din makker inden i 
dykker (tegn eller andet): 
Jeg dykker stort set altid med min ko-
ne, så vi kender hinandens tegn ret 
godt. Jeg kan ikke huske at vi har aftalt 
et specielt tegn, ud over at holde en 
flad hånd foran regulatoren for at sig-
nalere at man skjuler et gab (fordi dyk-
ket er så kedeligt, at man egentlig ger-
ne vil afslutte det). Vi bruger det dog 
kun yderst sjældent. 
 
Er der nogle ting som du burde omtale 
eller spørge om, men ikke altid 
husker. 
Det synes jeg ikke. Vi er normalt rime-
lig omhyggelige med makkerchecket, 
men da vi kender hinandens udrustning 
går det måske af og til lidt stærkt. 
 
 
Er der noget udstyr du drømmer om at 
få fat i, eller er der noget du 
sværger til: 
Man er vel grejfetichist… så hvis jeg 
ikke skulle stå til regnskab for min 
egen samvittighed havde jeg allerede 

købt en undervandsscooter, en rebrea-
ther og en metaldetektor. Men ellers 
har jeg faktisk hvad jeg behøver, og 
køber kun nyt efterhånden som det 
gamle grej går i stykker. 
 
Hvem skal have makkertjekket næste 
gang og hvorfor? 
Carsten G. (fra bestyrelsen red.). Det 
er altid interessant at høre hvad andre 
har af oplevelser, og måske kan en 
gennemgang af gode og spændende 
oplevelser få ham til at tørre støvet af 
grejet? 
 
/Rasmus 

Fyraf-

tensdyk. 

Sådan 

noget 

ålegræs 

er vel 5 

mm 

bredt, 

maksi-

malt. Så 

det her er 

småt 

storvildt 

/Foto: 

Jan M.  
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Fyraftensdykkene er forløbet uden af-
brydelse hver torsdag i hele sæsonen, 
og som I kan se med fornyelse i kon-
ceptet.  
 
Vi har forsøgt nye steder, men som 
sædvanlig er vi meget afhængige af 
vinden. Vi har været heldige med nog-
le skønne solnedgange. Og sidst med 
meget smuk måneopgang, der spejlede 
sig i vandet. 
 
Heldigvis er der jo stadig en måneds 
tid til vi slutter for i år, så du kan nå at 
komme med.   
 
Så check med turudvalgets hjemme-
side om tilmelding m.v.  
 
Natdyk:  
Vi slutter vanen tro med et natdyk, 
denne gang fredag d.7. oktober. 
 /Foto-Ole og Birgit 

FYRAFTENSDYK. Nu med gasgrill og MobilePay 

Aftenstemning fra Vellerup Vig /mobilkamera 

Ny gasgrill indvies. 
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