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Lederen 

Well. Så er vi i gang med det første og 
sidste nummer i denne sæson.  
 
Redaktøren har ikke følt sig inspireret, 
men heldigvis er der som sædvanlig 
gode historier der insisterer på at blive 
fortalt fra en række fine dyk. 
 
Artiklerne formidler både store ople-
velser og interessante erfaringer, om fx 
’udfordringer’ på bunden af vandet.  
Ankre der ikke sad fast i båden, og 
meget andet. Fx danmarksmesterska-
berne i undervandsfotografering. 
  
Beretninger som du kan sidde og nyde 
trygt og varmt i din sofa, eller hvor nu 
dit foretrukne læsested nu befinder sig.   
 
Personligt har jeg efter den flotte be-
skrivelse om turen til Anders Martin 
igen fået lyst til at komme i vandet for 
at få en på ’opleveren’.   
 
Der er også beretninger fra både Norge 
og Bornholm. 
 
Tjek klubbens hjemmeside for at se 
om der sker noget du kunne have lyst 
til at være med til inden det bliver surt 
og blæsende efterår og vinter. 
 
Vi ses måske inden da, 
/Red. 
 

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

Turudvalget:  
http://
www.baracudaturudvalg.dk/ 
 

www.baracuda.dk 
Turkalender  
http://baracuda.dk/index.php/
kalender 

 

HUSK Generalforsamlingen den  

Lørdag d 16/11 2019 kl. 
13:00 i klublokalerne 

 
Dagsorden er vist i midten af 
bladet på ”Opslagstavlen”. 
 
Forslag til generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde 
senset 10 dage inden generalfor-
samlingen, dvs. d. 6/11-2019. 
/ Rasmus B.—Sekretær. 

8/9 Klubben afholder bådførerkursus  
- Se klubkalenderen for detaljer og til-
melding. /Rasmus 
 
 
Natdyk fredag d.4. oktober.  
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Fyraftensdyk med båd 

Heldigvis kunne Allan, som han plejer, 
være med og sejle i forbindelse med to 
torsdagsdyk i juli måned.  
 
Den gang gik turene til henholdsvis 
Ven og vraget af ”Anders Martin”, og 
det er især sidstnævnte tur, dette hand-
ler om. 
 
Ven: 
Dykket ved Ven var som ofte før på 
østsiden af øen ud for campingpladsen 
ved Norreborg. Vi havde et fint dyk 
her i det kuperede undervandsterræn, 
og endda med særdeles fin sigt på godt 
fem meter. Der var som altid meget liv 
og noget at kigge på. Vandets tempera-
tur var 16 gr.C. Jeg havde lidt for opti-
mistisk valgt at dykke i min våddragt, 
så blev det desværre en temmelig koldt 
til sidst, hvor de obligatoriske tre kvar-
ter var ved at være gået. Der var kom-
met noget overfladestrøm i løbet af 
dykket, og svømmeturen tilbage til bå-
den gav heldigvis varmen igen. Tilba-
ge i Rungsted lystbådehavn blev afte-
nen afsluttet med isvafler.  Eva købte 
is til alle seks deltagere, da der ikke 
var wienerbrød med i turprisen, som 
der plejer at være. 
 
Anders Martin: 
Torsdag ugen efter var vejret fint til 
vragtur, så vi mødtes otte mand m/k 
ved slæbestedet i Hundested havn for 
at sejle ud til vraget af ”Anders Mar-
tin”.  
 
Vraget ligger et godt stykke nordpå i 
retning af Hesselø. Det blev en sejltur 
på ca. 20 km, og det tog omkring tre 
kvarter, inden vi var fremme ved vra-
get. Der var forholdsvis svag vind, dog 
nogen bølgegang, men der var som 

DMI havde lovet aftagende vind på vej 
mod vraget. Ankret blev smidt, og der 
blev checkket om det holdt; det gjorde 
det – endda særdeles godt, skulle det 
senere vise sig. 
 
Vraget, som er ca. 50 meter lang, er en 
dansk sandpumper, som forliste efter 
at være at sprunget læk d.10.10.1983. 
Sandpumperen står ret op på bunden 
på 23 meter dybde. Dette ifølge Vrag-
guidens sparsomme oplysninger om 
dette vrag. 
 
Tørdragt: 
Man bør jo lære af sin historie, og den-
ne gang var jeg i min fine røde 
tørdragt. Første gang jeg dykkede på 
dette vrag var d.24.5.1987 på en klub-
tur, hvor vi var på kuttertur med Trotyl
-Åge og hans båd ”Ternen”.  
 
Da ”Anders Martin” var gået ned nog-
le få år før, var der ikke så meget be-
groning på vraget, så man kunne tyde-
ligt se alle konturer og konstruktioner 
på skibet. Det jeg dog husker allermest 
fra dykket er imidlertid, hvor hunde-
koldt dette dyk var i min slidte våd-
dragt. Jeg fik først varmen, da vi var 
tilbage i havnen! Hvorimod de dykke-
re, som havde dykket i tørdragt nød 
solskinnet på tilbagevejen i bar over-
krop.  
 
Det var her, at jeg fandt ud af, at det 
kunne være dejligt at have en tørdragt. 
Heldigvis fik jeg i løbet af det efterføl-
gende år mulighed for at anskaffe en 
tørdragt – en fin blå/grøn Viking 
tørdragt med opencell-underdragt og 
tilhørende ”nathue” til at have under 
latex-hætten. Denne dragt tjente mig 
godt i omkring tyve år, men så kunne 
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strøm, så vi holdt os tæt til vraget. Der 
var en ganske fin sigt på ca. 5 meter, så 
det var let at overskue vraget.  
 
Udover overgroningen var der en del 
fisk på vraget bl.a. en del sej og enkel-
te af dem var temmelig store – vel om-
kring en meters længde. Der var også 
et par store berggylt, som boede på 
vraget, så der var meget at kigge på og 
at fotografere.  
 
Vi fik set en del af vraget - primært 
midtskibs og lidt nede i lasten.  
Undervejs rundt på vraget hilste vi lige 
på førsteholdet, som var på vej op, og 
senere på Carsten og Jan O., som var 
kommet ned på vraget.  
 
Et fotogent vrag; 
Vraget er særdeles fotogent, så jeg 
havde valgt at tage vidvinklen på, og 
fik da også knipset en hel del billeder 
af både fiskene og søanemonerne.  
 

den ikke holde tør længere, og det var 
tid at se sig om efter en ny. 
 
Jeg har siden ovennævnte mindeværdi-
ge dag dykket flere gange på ”Anders 
Martin”, bl.a. har jeg dykket der sam-
men med Allan og senere sammen 
med redaktøren, og begroningen er 
blevet er mere og mere udpræget, såle-
des at vraget i dag er fuldstændig over-
groet med især store flotte søanemoner 
– et virkelig flot skue. 
 
I vandet: 
Allan og Gearløs var første hold i van-
det, og de kontrollerede, at ankeret 
holdt – hvad det som nævnt gjorde. 
 
Eva og jeg dykkede som andet hold 
kort efter, at første hold var gået ned.  
Vi gik ned langs ankertovet og fik ud-
lignet undervejs indtil vi var lige over 
vraget og kunne svømme fra tovet ned 
på agterenden af vraget. Her var der en 
forholdsvis kraftig og noget generende 

Et godt eksempel på den fine ’begroning’ på vraget. Makker: Eva /foto;fotoOle 
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Nogle af billederne er vist på turudval-
gets hjemmeside samt anvendt som il-
lustration til denne artikel. 
 
Efterhånden blev det tid at finde op 
igen, og vi svømmede hen til ankerto-
vet, som befandt sig midtskibs i styr-
bord side, og fulgte det op, og vi var 
tilbage i overfladen efter tre kvarter ef-
ter et superflot dyk. 
Inden vi fik lov til at komme op i bå-
den igen, skulle sidste hold bestående 
af Birgit og Troels lige i vandet. 
Derefter blev pensionist-stigen sænket 
ned i vandet, så jeg kunne kravle op ad 
den. Vel oppe i båden sad jeg og var 
godt tilfreds med min tørdragt, som 
havde holdt mig varm under hele dyk-
ket på vraget selv om vandtemperatu-
ren dernede kun var 12 gr.C. 
 
Hvad har et anker med is at gøre? 
Da alle hold var godt oppe igen, var 
det tid til at sejle tilbage til Hundested. 
Vi vidste nemlig, at det lokale ishus 
lukkede kl.21.30, og det var planen at 

nå det, inden det lukkede.  
 
Der var bare et men – ankeret sad ube-
hjælpeligt fast og kunne ikke trækkes 
op! Der blev hevet og slidt i ankerto-
vet, og Allan forsøgte at sejle i forskel-
lige retning bl.a. baglæns, hvilket re-
sulterede i en halvfyldt båd. Intet af alt 
dette kunne dog frigøre ankret, så vi 
kunne komme afsted. 
En ’frivillig’: 
Det blev efterhånden tid til at finde en 
”frivillig” til at gå ned og frigøre ank-
ret, og loddet faldt på Jan O., da han 
havde sit dobbeltsæt med og dermed 
den fornødne luftkapacitet. Heldigvis 
havde han overhovedet intet imod at 
skulle ned på vraget igen.  
 
I løbet af 7 minutter lykkedes det ham 
at gå ned og hive ankret op fra last-
rummet (hvor det under frigørelsesfor-
søgene var endt og havde kilet sig fast) 
og samle det og lægge det ud på bun-
det og komme op igen. Godt klaret. 
Desværre tabte han sit blybælte i skyn-
dingen med at komme op i båden igen. 
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Det er desværre nærmest umuligt at 
finde et tabt blybælte igen, specielt da 
vi nu var fri af vraget, så en eftersøg-
ning blev opgivet. 
 
 
Mod Hundested: 
Så det var afsted mod Hundested havn 
med Gearløs ved roret under Allans 
kyndige vejledning. Vandet var efter-
hånden blevet næsten helt fladt med 
den aftagende vind, og båden fik en 
spand kul. Undervejs måtte vi dog er-
kende, at vi ikke kunne nå frem til is-
huset, inden det lukkede - så målet 
blev i stedet for at nå frem til slæbeste-
det, inden det blev helt mørkt, og det 
lykkedes heldigvis. 
 
Godt tilbage i Hundested havn fik vi 
rigget alt af, båden op af vandet og 
pakket alt grejet, så vi kunne køre 
hjemad i retning mod den næsten fulde 
måne efter en fin dykkertur. 
 

Tekst og foto/ 
Foto-Ole 

 
Efterskrift : Fyraftensdyk… 
Fyraftensdyk afholdes hver torsdag i 

sommersæsonen. Der er nedsat et ud-

valg, som varetager denne opgave, og 

som har fordelt de enkelte dage imel-

lem sig. Udvalget består af Eva, Car-

sten G., Lise B. og Foto-Ole. 

 

Generelt er det sådan, at arrangørerne 

af de enkelte fyraftensdyk vælger et 

dykkersted ud fra de aktuelle vejr- og 

vindforhold samt under hensyntagen 

til, hvem der deltager. Dette bliver 

meddelt de tilmeldte om formiddagen 

den pågældende torsdag. 

 

Heldigvis er sæsonen ikke overstået 

endnu, så det er stadig muligt at få 

(Efterskrift  på side 32) 

En klassiker: Makker (Eva) oplyser forgrund med dykkerlygte. Foto: /fotoOle   
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Turen op til Kristiansand i Norge min-
dede lidt om et forhindringsløb selvom 
den startede temmelig stille og roligt 
med, at vi kom i endog særdeles god 
tid til færgen Odden-Århus, hvor vi 
besluttede at vente på den bestilte fær-
geoverfart – for vi havde jo god tid; på 
det tidspunkt!  
 
Men så var der jo lige tunnelen under 
Limfjorden, hvor trafikken trak lange 
køer, da vi nærmede os Ålborg. Der 
var nemlig sat prop i p.g.a en havareret 
bil.  
 
Da vi endelig kom igennem, gik den 
derudaf mod Hanstholm, hvor vi an-
kom en halv time efter mødetid, men 
dog med en lille halv time til afgang.   
 
Jan gik optimistisk frem til billetlugen 
med vore billetter og blev mødt med 
spørgsmålet ”Har I også en bil 
med?” (Den udtalelse lader vi lige stå 
lidt!)  
 
Bestillingen var gået galt – vi havde 
kun pladser til passagerne. Til alt helt 
kunne den flinke unge dame sælge os 
en tur/retur til bilen netop vore afgan-
ge. Og så skulle vi ikke engang vise 
pas, selvom det var blevet indskærpet, 
at Norge netop havde indført paskon-
trol.  
 
Pyha: 
Så vi var glade, da vi endelig trillede 
ombord.  Her fik vi lejlighed til at 
”evaluere” og falde ned og spise i den 
bestilte all-inklusive restaurant. En 
spændende start! Og moralen er… 

 
Den lejede kassevogn med grej og 
gummibåden på slæb havde også holdt 
i kø ved tunnelen, men var kommet før 
os andre og havde nået in-checkningen 
som køretøjet før os, og var kørt om-
bord på færgen uden nogen form for 
problemer. De havde imidlertid hver-
ken set os eller det drama, der havde 
udspillet sig.  
 
Åros Feriesenter.  
Da vi ankom til Norge var der heller 
ingen paskontrol, og vi kørte i samlet 
trop afsted mod dykkercentret. Denne 
køretur tog ikke ret lang tid. Nu var det 
efterhånden blevet hen under aften, så 
vi fik bare nøglerne udleveret, da vi 
nåede frem til Åros Feriesenter. Her 
holder dykkercentret One Ocean til, ef-
ter at Carlo har flyttet sit dykkercenter 
fra østsiden til vestsiden af Kristian-
sand-fjorden. Vi flyttede ind med al 
vores habengut i en større ferielejlig-
hed med plads til alle syv turdeltagere. 
Indretningen af ferielejligheden var 
fin. Dog var køkkengrejet lidt spar-
somt, som det ofte er i sådan en ferie-
lejlighed eller hytte. F.eks. måtte vi 
skralde gulerødder med en osteskærer  
- men udfordringerne øger jo kreativi-
teten. 
Efter en øl eller to var det ved at være 
sengetid, og der blev udleveret øre-
propper, og så blev der ellers snorket 
igennem lige til duften af nybagte 
rundstykker vækkede os næste mor-
gen. 
 
Dykning på Tom B ? 
Jan, ”Den gamle redaktør”, havde lok-
ket mig til at tage med på denne tur til 

Kr. Himmelfartstur til  
Kristiansand 2019 
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Kristiansand med lovning om flot dyk-
ning på det angiveligt meget fotogene 
vrag ”Tom B”. Oven i købet beliggen-
de med en fornuftig dybde på 15 – 24 
meter, så der kunne blive god tid til fo-
tografering.  
 
Desværre ligger dette vrag meget ek-
sponeret for sydlige vinde med sin pla-
cering midt i fjorden ind til Kristian-
sand, og desværre var vejrguderne slet 
ikke med os på denne tur, da det blæste 
en halv pelikan, og der var kraftig vind 
fra sydlige retninger og 12 – 14 m/s al-
le dagene. Af denne grund kunne der 
slet ikke dykkes på vrag på denne tur, 
hverken på Tom B eller Seattle. 
 
En hjælpende sjæl: Carlo. 
Heldigvis dukkede Carlo op næste for-
middag for at fortælle os om forholde-
ne – og specielt vejrforholdene. Han 
havde dagen forinden været ude at sej-
le med et par tyske dykkere, som gerne 
ville dykke på Seattle, og det havde de 
i gjort i det hårde vejr. Det var gået 
meget godt på udvejen og under dyk-
ningen, men på tilbagevejen mod bøl-
gerne havde turen taget tre gange den 
normale tid, så efter han mening var 
det udelukket at sejle i gummibåd til 
Seattle og de øvrige vrag som f.eks. 
nævnte Tom B.  
 
Carlos havde fine elektroniske søkort, 
som blev vist på TV´et i ferielejlighe-
den.  Han øste af sin store viden om 
området og dets dykkermuligheder, og 
i fællesskab fandt vi frem til nogle 
dykkersteder, som vi kunne besøge. 
Således lykkedes det med Carlos vel-
villige hjælp hver dag at finde nogle 
gode lokaliteter til naturdyk inden for 
skærgårdens beskyttende læ for vin-
den. Herinde var der smult vande, og 
her var fint at sejle til og fra lokalite-
terne. Sådan blev det alle dagene: fine 
forhold til gummibådssejllads og dyk-

ning indenskærs. Det blev til fire fine 
naturdyk. Vi havde stort set fint sol-
skinsvejr under alle dykninger.  
 
Nem sejllads: 
Sejladser til og fra dykkerstederne blev 
hver dag hurtigt overstået, da der var 
fladt vand og håndtaget helt i bund. Vi 
havde ingen sejltid på over fem minut-
ter. Den eneste forlængelse af sejltiden 
kom, da vi opdagede, at der lå et 4-
mastet norsk skoleskib opankret i nær-
heden; det måtte vi lige sejle rundt om 
for at se og fotografere. 
 
Mht vraget Tom B. fortalte Carlo i øv-
rigt, at han mente, at dette vrag var fal-
det meget sammen, så det en gang så 
fotogene vrag kun var skyggen af sig 
selv. Da det ligger temmelig ekspone-
ret, så er det også ret sandsynligt. 
 
Nemme adgangsforhold: 
Båden blev sat i vandet i en nærliggen-
de lystbådehavn og sejlet over til ferie-
centrets flydebroer, hvor vi fik en god 
plads lige ved siden af fyldeskabet på 
broen. Så for at fylde flasker skulle fla-
skerne bare hives op på broen og flyt-
tes fem meter hen til skabet! Det var 
den rene luksus for dykkere! Sådan var 
det også med omklædnings- og opbe-
varingsrummene, som vi fik stillet til 
vores rådighed til alt vores udstyr. Det 
var fine lokaler tæt ved flydebroerne. 
At det ikke var muligt at dykke på vrag 
var selvfølgelig meget mod deltager-
nes forventninger og meget ærgerligt 
især for inkarnerede vragdykkere som 
f.eks. Stidsen… eller Ole B. og Ishøj, 
som begge var klar med dobbeltsætte-
ne.  
 
Naturdyk: 
Men som sagt lykkedes det trods alt at 
få nogle fine naturdyk. Naturdykkene 
var alle nogenlunde efter samme op-
skrift. Der var neddykning fra en be-
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skyttet vig eller lignende lang en næ-
sten lodret væg til ca. 30 meter, hvor 
der kom flad sand/blød-bund. Enten 
blev vi samlet op, hvor vi sluttede dyk-
ket, eller vi svømmede tilbage til bå-
den.  
 
Navnene på de lokaliteter, hvor vi dyk-
kede på var Sadøya, Risøya og Baller-
holmen; alle mindre klippeøer inden 
for forholdsvis kort afstand fra dykker-
centret.  
 
Undervandlandskabet var dramatisk 

med næsten lodrette vægge og store 
klippeformationer alt overgroet med 
store alger som sukkertang og piske-
tang. Der var en hel del liv på klipper-
ne, imidlertid ikke i omfang og vækst-
størrelse som vi f.eks. har set det i  
Gullmarsfjorden ved Lysekil. 
 
Vandtemperaturen var 5 gr. C på min 
computer. Alle dykkede i tørdragt, og 
der var vist ingen som savnede sin 
våddragt. Sigtbarhed var varierende på 
dykkene, og var vel på 2 – 4 meter og 
på et enkelt dyk helt oppe på 6 – 8 me-

ter. 
 
Jeg havde monteret vid-
vinklen på kameraet, da 
vi jo primært var menin-
gen, at vi skulle på vrag-
dyk. Dette fortsatte jeg 
med på naturdykkene, 
og derfor var det vidvin-
kelmotiver jeg ledte ef-
ter. Dette indebærer, at 
man faktisk slet ikke ser 
de små makroting, fordi 
opmærksomheden lig-
ger et helt andet sted. 
Nu kan man godt tage 
nærbilleder med en vid-
vinkel både af lidt større 
eller mindre ting, og det 
forsøgte jeg også. Men 
jeg kunne se, at der var 
mere makroliv på klip-
perne end jeg umiddel-
bart var opmærksom på. 
Men det var først hjem-
me ved computerskær-
me, at jeg rigtigt fik set 
det fulde omfang.  
 
På alle dyk så vi flere 
par af rødnæb og blåstak 
(som jo er hun og han af 
samme fiskeart), som i 
øvrigt er standfisk. Des-

Søstjerne. /Foto Ole. 
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uden så vi mindre torskefisk og de vel-
kendte havkarudser. 
 
Der var søpunge i forskellige farver, 
buketter af hvide køllesøpunge på klip-
pefladerne, forskellige søstjerner, rød-
lige pudestjerner, gule og hvide svam-
pe, bægerkoraller, kolonier af mosdyr i 
form af flotte net, gule eksemplarer af 
læderkorallen dødemandhånd, søpind-
svin, børsteorme, og store partier med 
alger eller svampe i bl.a. lilla farver på 
de store sten. Der var også muslinger, 
fladorme, nøgensnegle og deres flotte 
spiralformede æg. Så der var egentlig 
masser at kigge på. Biodiversiteten, 
som det fremgår af ovenstående, var jo 
egentlig temmelig stor. 
 
 
Et af højdepunkterne for Jan på det 
sidste dyk var fundet af en alu-stige på 
bunden. Jeg ved ikke om han ville bru-
ge den til at stige op langs den lodrette 
klippevæg eller hvad? I hvert fald for-

søgte han at få den stillet op med det 
resultat, at den bare sank længere og 
længere ned i den bløde bund. Så det 
var ingen ”Stairway to Heaven” - fak-
tisk det modsatte. Godt hans opstig-
ning ikke var afhængig af stigen; han 
havde da heldigvis opdrift både i dragt 
og BCD. 
 
På værtshus: 
Lørdag aften var der fodboldkamp. 
Der var nemlig finale i forbindelse 
med afslutningen af Champions Lea-
gue, så hele holdet vandrede et par ki-
lometer til en nærliggende kro, hvor 
kampen blev vist på storskærm. Der 
var et festlig indledningsshow med 
dans og musik inden den stod på fod-
boldkamp, tynde og 90 NKR dyre fad-
øl sammen med de forsamlede norske 
fans, hvis hujen blev fordoblet, da der 
var to lokaler med hvert sit TV med en 
tidsforsinkelse på 5-10 sekunder mel-
lem de to TV´er.  
 

Blåstak lyser op. /Foto: Jan M. 
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Jeg synes nu, at det var en temmelig 
kedelig og langtrukken kamp, (Den ke-
deligste i mands minde /red.) så jeg 
sagde tak for i aften og smuttede i 
halvlegen og gik derefter i fred og ro 
tilbage langs vandet til feriecentret. 
 
Da det næste dag var tid til at drage 
hjemad, stod der tilbage at rigge alt ud-
styret af, tage båden op og pakke det 
hele sammen i kassevognen. Al den 
overskydende mad og drikke blev do-
neret til den efterfølgende Bornhol-
mertur og blev også stuvet ind i bilen. 
 
På museum: 
Da vi havde pakket færdig og var klar 
til at køre, var der stadig god tid til vi 
skulle checke ind til færgen, så vi hav-
de besluttede at tage på Kristiansand 
Kanonmuseum i Møvig, hvor resterne 
fra kanonbatterier i klippeterrænet 
uden for Kristiansand kan ses. Det hele 
stammer fra tyskernes opbygning af 
Atlanterhavsvolden under Anden Ver-

denskrig. Her blev opstillet 3 stk. af 
den næststørste kanontype monteret på 
land og en fjerde var planlagt, men 
blev aldrig opstillet.  
 
Der var en enkelt kanon tilbage, men 
den var under renovering og derfor 
pakket ind i plastik, men man kunne li-
ge få et kig gennem en sprække i pla-
stikken.  
Imponerende så den ud med det lange 
kanonløb til 38 cm granater og angive-
ligt en skudvidde på 55 km. Det gav 
mindelser om filmen ”Navarones Ka-
noner”.   
 
Efter en gåtur i det smukke område 
kørte vi til færgen, hvor in-chekningen 
forløb uden dramatik, så vi kunne be-
gynde vores hjemtur gennem det dan-
ske land efter en fin dykkertur, hvor alt 
havde fungeret godt med indkøb, selv-
husholdning, mad lavet hjemmefra, re-
stemad og godt humør og samarbejde 
og dykninger og alt muligt – alt med 

Et imponerende søpindsvin. /Foto Ole 
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Ole B.s fine tilrettelæggelse af turen. 
 
/Tekst; Foto-Ole 

Langs vandet ved værtshuset. /Foto Ole 
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Formanden har 
ordet 

Her kommer så sidste ord i denne sæ-
son. 
 
Aktivitetsniveauet har været godt. Der 
er arrangeret og har været arrangeret 
ture og dykket, der har været afholdt 
ekstraordinært bestyrelsesmøde og væ-
ret dialog både med den lokale admini-
stration og det politiske lag, 
 
8/9 blev der afholdt test på bådfører-
kursus, hvilket vil hjælpe med fremti-
dige ture. 
 
Vi glæder os til Ole B afholder kursus 
i radiosnak. 
 
Flere udvalg har aktivitet og alle ud-
valg er bedt om at fremkomme med 
omkostningsforslag inden klubbens 
budgetlægning og udvalgenes beret-
ning på generalforsamlingen i novem-
ber - se andet sted her i bladet.  
Der er til nu ikke indløbet nogen med-
delelse (eller rygter) om skader i for-
bindelse med dykning eller tøraktivite-
ter, dejligt. 
Lars og Rasmus har fået iltflaskeskabet 

stillet op og vi skal se at få ændret på 
fylderummet, så det hele spiller bedre 
sammen. Det er desværre et punkt, 
som er blevet noget forsinket. 
Medlemstallet er nu relativt stabilt.  
Ballerup Kommune vil have at der luk-
kes og slukkes af Baracuda (ligesom 
Triton gør).  
 
De har/vil ikke forstå forskellen på en 
klub med ansatte trænere og frivillige 
ulønnede kantbisser.  
 
Tiderne taler for at foreningerne må 
klare nogle af de opgaver, som ellers 
blev løst af lønnet personale. Person-
ligt er jeg imod det; men anerkender 
Kommunens beslutningsmagt. 
 
Foreløbig ser det ud til at vi beholder 
både mandags og onsdagstiderne i 
svømmehallen. 
Lars-B og Lars-H var til møde med 
kommunen 4/9 om dette. 
 
Vi har i år flere som er på valg og flere 
som ikke ønsker at genopstille. Som 
alle ved, kræver Baracudas vedtægter 
et relativt stort antal bestyrelsesmed-
lemmer. Hvis det er noget for dig, så 
henvend dig venligst til et bestyrelses-
medlem. 
 
Nok for nu. Vi ses derude eller til ge-
neralforsamlingen. 
 
/Carsten G. 
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Lad det være sagt med det samme 
“årets tur til Bornholm var en succes!” 
Ud over dykning bød turen på skønt 
vejr, dejlig og rigelig mad og drikke. 
 
Forud for turen var der lavet planlæg-
ning ved møde og pr. Mail, herunder 
fordelt opgaver og sat madhold. Alle 
skulle ankomme fredag: men med for-
skellige færger og måtte selv klare for-
plejningen. Lørdag og søndag var der 
fuld forplejning, mandag kun morgen-
mad. 
 
7/5 Fredag 
Frokostholdet, Jørn og Carsten, tog tid-
ligt hjemmefra. Vi var på øen kl. 11 og 
tog direkte til Galløkken Camping, 
hvor vores hytter stod. 2 hytter, hver 
med lille køkken og med lidt god vilje 
5 sovepladser.  
 
Efter indkvartering gik vi på opdagelse 
i lokalområdet for at finde indkøbsmu-
lighederne. De lå ca. 2 km fra pladsen, 
så det var hurtigt overstået. Tilbage på 

pladsen fordrev vi ventetiden med 
rundtur i Galløkken.  
 

Det gamle skydeterræn er nu delvis 

omdannet til ny industrihavn og anlagt 

sandstrand, en kæmpe forvandling. Vi 

fandt senere ud af at der mens vi var 

der, ville være undvigelse af det nye 

havneområde med optræden af Eran 

DD og Rasmus S. Det kom nu ikke til 

at forstyrre vores nattesøvn. 

 

Efter en god byvandring fandt vi et 

spisested på torvet i Rønne. 

Efterhånden dukkede de andre vogne 

op og resten af turdeltagerne blev in-

stalleret. 

 

8/5 Lørdag 

Vi valgte at benytte et stort hus med-

borde og stole lige ved campingplad-

sens køkkenhus i stedet for at flytte 

Årets dykkertur til Bornholm 
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rundt på stole og borde. Praktisk og 

hyggeligt. 

 

Frokostmadpakker blev smurt og pak-

ket. 

Rundforvirret kompas: 

Første dyk var ud for Helligdomsklip-

perne ved Bornholms Kunstmuseum.  

 

Et pudsigt dyk, hvor alle hold oplevede 

at kompasset ikke var retvisende. Al-

lan, Jørn og jeg dykkede mest langs 

kysten til ca 12 meter i ca 53 minutter.  

 

Ok dyk, 

kompas-

set taget i 

betragt-

ning. 

 

Tejn: 

Herefter 

østover 

langs ky-

sten. Ste-

der blev 

afsøgt 

dels efter 

Stidsen 

hukom-

Morgenmad i fælleshuset. /Foto Allan 

Den våde ovn ved Helligdom klipperne. /Foto: Allan 
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melse og håndskrevne noter, dels ud 

fra Sportsdykkerens seneste artikel om 

dykning på Bornholm. Ikke alt er lige 

let at finde fra søsiden. (Men vi fandt 

sprækken. Se billede sprækken ved 

Tejn, /Red.) 

 

Hjem til bad, hygge og aftensmad. Af-

tensmaden var en dejlig mørbradgryde 

som Eva og Lise på forhånd havde 

brygget.  

 

Igen spiste vi i campingpladsens spise-

hus, som vi af en eller anden grund al-

tid havde for os selv. 

 
9/5 søndag (Pinsedag) Svaneke. 
Efter morgenmad var der afgang til 
Svaneke. Allerede ved afgang strålede 
solen. Målet var minimum 2 dyk. Bå-
den blev rigget til ved det gamle slæ-
bested men en gruppe svenske folke-
dansere forsøgte af generobre øen med 
musik og dans. Herefter stævnede vi 
sydover mod Affaire.  
 
Affaire: 
Affaire 37/43 meter under overfladen 
var et ønskemål for Stidsen for han 
havde været der for 30 år siden. Alle-
rede på afstand kunne vi se at der var 
andre dykkere på vraget. Det var en 

Det inderste af sprækken ved Tejn. Foto: Jan M. 



18 

 

 

Opslagstavlen 

Igennem de sidste mange år har klub-
ben haft en aftale med Schneider Elec-
tric om at hjælpe til ved deres årlige 
julefrokost.  
 
Lige så mange år er det kommet som 
en overraskelse. Sidste år havde vi en 
aftale om at tjene ????? kroner til klub-
kassen, men pga. manglende tilslut-
ning fra klubben, fik jeg min datter og 
en af hendes venner til at dække ind. 
Det betød at klubben ikke selv tjente 
det fulde beløb 
 
For at klubben kan få det maksimale 
ud af aftalen, opfordres klubbens med-
lemmer derfor til at kigge i deres ka-
lendere og se om I kunne finde tid og 
have lyst til at give et arbejdsmæssigt 
bidrag til klubben.  
 

Meld dig til Schnei-
ders Julefest er den 6. 
december fra kl. 17- 
02 
 
Der er oprettet et arrangement i kalen-
deren på hjemmesiden, hvor du kan 
læse mere om opgaven. 
 
/Oprettet af Ole B. Red. Af Jan M. 
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Opslagstavlen 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
i Baracuda  

Lørdag d 16/11 2019 kl. 13:00 i klublokalerne 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 
3. Beretning fra udvalgene og gennemgang af udvalgenes aktivitetsplaner. 
 Aktivitetsplaner og budgetforslag indsendes senest d. 6/10-2019 til bestyrel
 sen. 
4. Afsløring af årets Baracuda. Indstillinger modtages. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
7. Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingentets størrelse. 
8. Valg af bestyrelse: 
Valg af næstformand: Lars H. på valg. Genopstiller ikke. 
Valg af Kasserer: Eva R. er på valg. 
Valg af bestyrelsesmedlem: Jørn I. er på valg. 
Valg af bestyrelsesmedlem: Lars H. N. er på valg. Genopstiller ikke. 
Valg af suppleant: Peter O. er på valg. 
Valg af suppleant: Henrik P. er på valg. 
Valg af 1 revisor: Jan M. er på valg. 
Valg af revisorsuppleant: Leif H. er på valg. 
 
Valg af Udvalg 
Klubbens udvalg skal genbesættes, og udvalgene fortsætter i det omfang der fort-
sat er behov og interesse i arbejdet. For tiden har klubben følgende udvalg: 
Uddannelsesudvalg 
Materialeudvalg 
Husudvalg 
Turudvalg 
Redaktionsudvalg 
Webudvalg 
Barudvalg 
Fyraftensdykudvalg 
Foto- og videoudvalg 
Sikkerhedsudvalg 
Samarbejdsudvalg 
9. Eventuelt. 
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svensk dykkerkutter fra Ystad, der 
havde tech-dykkere i vandet.  
 
De skulle til at sende sidste dykker ned 
og regnede med en bundtid på 1/2 
time. Rigelig med tid til Jørn og Stid-
sen. Svenskerne havde sat bøje med 
kontravægt på vraget, så vi sparede en 
del tid ved at undlade fortøjninger og 
sætte dykkerne af lige ved bøjen.  
 
Efter sigende et godt dyk. Desværre vi-
ste det sig senere at Jørns videokamera 
ikke havde villet levere noget på dette 
dyk, ærgerligt. 
 
Hullehavn: 
Herfra igen nordover hvor der blev 
dykket ud for Hullehavn Camping lige 
syd for Hullehavn. 
Dyk ved Hullehavn alle bortset fra 
Stidsen, Jørn og Carsten. Herefter fro-

kost nord for Hullehavn i bugten imel-
lem Svaneke fyr og Svaneke havn. 
Igen dyk ved Hullehavn hvor Allan og 
Ole dykkede. 
 
Herefter retur til Svaneke havn. Efter 
afrigning af båden og omklædning til 
civilt var der fri leg.  
 
Jørn og jeg tog en tur sydover og så på 
Svenskehavn, Stenbrudsgården lige 
nord for Nexø, fik en is i Snogebæk og 
en tur i skoven ved Dueodde, hvor vi 
så resterne af de to ufærdige tyske ka-
nonstillinger. De kunne noget med be-
ton de tyskere. 
 
Tilbage ad kystvejen til dejlig aftens-
mad ved den gamle redacteur og foto-
Ole. Hakkebøffer “tre til hver men vi 
tæller ikke”. Herefter hygge om bor-
det. 

Allan med ro på bag en  klippe ved Hullehavn /Foto: Jan M. 
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Ole i gang med at sondere terrænet ved Hullehavn. /Foto: Jan 

 
10/5 mandag (2. Pinsedag) 
Mandag blev der afholdt Royal run 
med både start og maj på Galløkken. 
Det gjorde sit til at vi kom af sted fra 
hytterne i god tid, for trængslen på 
Kystvejen blev noget tættere end el-
lers.  
 
Mange tog tidligt afsted. Jørn og jeg 
tog igen en sightseeing. Vi fik set både 
Bornholms tekniske samling og Peder-
ske Kirke og fik spist i cafeteriet på 
Hasle havn. 
 
 
En dejlig tur i godt selskab også selv-
om jeg ikke fik dykket nok. Stor tak til 
Allan for at have arrangeret turen på 
sædvanlig god måde. Bornholm er bå-
de overskuelig og med mange dykker-
steder for både uøvede og øvede dyk-
kere. Jeg ser frem til flere Bornholm-

sture med Baracuda. 
 
/Tekst: Carsten G. 
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FYRAFTENSDYK   
Jeg har i hele min dykkerkarriere del-
taget i Baracudas dykkeraktiviteter 
hvor en tur i svømmehallen hver man-
dag aften og om sommeren fyraftens-
dyk hver torsdag har været faste punk-
ter på ugemenuen.   
 
Kedelig udvikling: 
Desværre er der sket en kedelig udvik-
ling omkring fyraftens dykkene.  Det 

er de samme få 5 - 6 deltagere der mø-
der op og af og til enkelte andre.  
Det er rigtig ærgerligt, men der er en 
grund til denne kedelige udvikling.  
 
Dykkersteder: 
Valget af dykkersteder.  Gennem tider-
ne har vi dykket på snesevis af udmær-
kede positioner langs kysterne, men nu 
er denne proces størknet. Refugium 
ved Smidstrup strand er en hyppig 
genganger og flere dykkere jeg har talt 
med er utilfredse med valget og har af 
den grund fravalgt at deltage.  
 
Hornbæk: 
Nu har jeg ugentlig arbejde langs nord-
kysten og jeg har afsøgt nordkysten for 
nye dykkersteder, fotograferet dem og 
undersøgt adgangsforholdene.  
 
Et godt sted er Hornbæk plantage HB-
4 der ligger lige overfor afkørslen fra 
kystvejen i mod Saunte. Adgangsfor-
holdene er som ved Refugium med ba-
debro ud til dybt vand. Vi har dykket 
her tidligere lidt længere mod øst og 
her var det stort set umuligt at komme 

Badebroen ved Hornbæk plantage /Foto: Gearløs 
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I indeværende sæson har der indtil nu 
været afholdt fyraftensdyk som følger:  
 
27.4. Udtjekningsdyk. Humlebæk. 7 
dykkere 
2.5.   Aflyst pga vejrforholdene 
9.5.   Aflyst pga vejrforholdene 
16.5. Humlebæk. 6 dykkere 
23.5. Trykkerdammen. 4 dykkere 
13.6. Refugium. 6 dykkere 
20.6. Trykkerdammen. 4 dykkere 
27.6. Humlebæk. 8 dykkere 
4.7.   Aflyst pga vejrforholdene 
11.7. Båddyk Ven. 6 dykkere 
18.7. Båddyk Anders Martin. 8 dykke-
re 
25.7. Refugium. 7 deltagere 
1.8.   Refugium. 4 deltagere 
8.8.   Aflyst pga skybrud da 3 dykkere 
var på vej til Amager Strandpark 
15.8. Aflyst pga vejrforholdene 
22.8. Aflyst pga sen afmelding fra 
dykker 
29.8. Trykkerdammen. 5 dykkere 
 
Gearløs er blevet opfordret til at melde 
sig ind i fyraftensdykudvalget for på 
denne måde som arrangør at få indfly-
delse på valg af dykkersted. Indtil nu 
har han ikke fulgt denne opfordring. 
 
/Fyraftensdykudvalget" 

i vandet p.g.a mange glatte sten.  
 
Til gengæld er sceneriet under overfla-
den rigtig flot, hvor man bl.a. kan iagt-
tage dybe sugehuller i sandbunden 
hvor der hentes sand. 
 
Jeg har sendt foto og beskrivelser til 
fyraftensdyk udvalget, men har talt for 
døve ører.  
 
Det ærgrer mig rigtig meget at dem der 
træffer beslutninger er faldet i søvn.  
 
Det er efterhånden begrænset hvad 
dykkerklubben Baracuda nu kan byde 
på og fortsætter vi denne snorken er 
det en effektiv metode til at skræmme 
nye medlemmer væk. 
 
/Venlig hilsen Gearløs. 

En kommentar fra redaktøren:  På fyr-
aftensdyk møder vi op, klæder om og 
og bliver til dykkere. 
/Foto: Jan M. Fra omklædningsrum 
ved Lillebælt v. Søspejderne 

Kommentar fra Fyraftens-
dykudvalget. 
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Grotten i Anchor Bay, 
Malta aug. 1985  
 
Malta`s undergrund består af kalksten, 
som mange steder er gennemskåret af 
revner og sprækker.  
 
Gennem årtusinder har havet udhulet 
disse til kløfter, huler og grotter. Nogle 
er tilgængelige fra havoverfladen, 
mens andre findes på 20-25 meters 
dybde, sandsynligvis dannet under sid-
ste istid, da vandstanden i havene var 
lavere end i dag.  
 
Klimaændringer og stigende vandstand 
er ikke noget nyt. Nogle kløfter er gan-
ske smalle så kun en slank dykker 
uden for meget udstyr kan svømme 
igennem, andre op til 10 meter brede, 

som f.eks den 100 meter lange kløft 
der går fra havet ind til Inland Sea på 
Gozo, som de lokale fiskere bruger 
som en godt beskyttet naturhavn. 

 
Hulerne og grotterne findes i alle muli-
ge størrelser og udformninger, nogen 
på størrelse med et lille værelse, andre 
store som katedralen i Valetta. 

Stidsen’s Historiske foto’s mm.  

Kløft til Inland Sea. /Wikipedia 
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En af de grotter 
som vi ofte be-
søgte på klub-
bens dykkerture 
til Malta var 
grotten i Anchor 
Bay, nær Mellie-
ha Holiday Cen-
ter. Indgangen til 
grotten lå på ca. 
8 meters dybde, 
hvor en kløft før-
te ind til en stor 
kuppelformet 
grotte, hvor man 
kunne svømme 
op til overfladen 
og få noget luft, 
hvis man havde 
været så modig 
at snorkeldykke 
ind i grotten.  
 
Fra den store 
grotte førte en 
meget smal pas-
sage dybere ind i 
klippen til en lil-
le grotte, hvor 
billedet er taget. 
 
En anden grotte 
som vi besøgte 
var Ubådsgrotten 
på østkysten af 
Malta. 
Grottens åbning 
er på ca. 10 meters dybde og bliver til 
en smal kløft som går ca. 60 meter ind 
i klippen.  
Undervejs er der smalle sprækker i lof-
tet hvor sollyset trænger ned og oply-
ser kløftens bund, et meget smukt syn 
og et godt fotomotiv.  
Det er nok tvivlsomt om grotten har 
fungeret som skjulested for tyske ubå-
de under anden verdenskrig.  

En tysk standard type VII ubåd ville 
have haft meget svært ved at manøvre-
re ind i grotten og havde med stor 
sandsynlighed siddet fast. Hvis der un-
der krigen har været ubåde i grotten 
må det have været en miniubåd. 
 
/ tekst og de to store fotos: F.Stidsen 
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Erfaringer fra en dykketrur i 2017. 
Med plads til eftertanke. En  historie 
der har taget skribenten lang tid at få 
givet den rigtige form. Her er den så til  
fri afbenyttelse.  /red. 
 
/Tekst: Ole B. 
 
Efter en succesfuld tur til ubådsmas-
sakren i juni 2015, skulle turen genta-
ges i begyndelsen af september 2017. 
At det skulle være september, skyldes 
at vandet var hamrende koldt på den 
første tur og det var forventet at sep-
tember ville være perfekt. 
 
Skidt vejr: 
Den første dykkedag måtte aflyses 15 
minutters sejlads fra positionen, da det 
blev vurderet, at vejret var for hårdt. 
Hårdt betød ret høje bølger og at det 
ville være uforsvarligt, at gennemføre 
dyk under de vilkår. Vi havde forven-
tet at vinden ville løje af, men det gjor-
de det ikke, så det blev i stedet til et 
kort dyk på MS Sandbund, tæt under 
land, bare for at lidt vand på dragten. 
 
Bedre vejr dagen efter: 
På dag to var vejret meget mere roligt, 
så vi beslutte-
de, at gå efter 
Nicomedia, det 
bedste af de 4 
vrag, der knyt-
ter sig til histo-
rien om ubåds-
massakren. Det 
er også det vrag 
der ligger 
længst væk, og 
ikke mindst det 

bedste af de 4 vrag. Man kan bruge fle-
re dage alene på det vrag. 
 
Vraget slås: 
Vejret klarede op under sejladsen ud til 
Nicomedia, og det var nemt at slå vra-
get med ekkoloddet. Placeringen af 
dræget blev tjekket, så vi havde en ret-
ning, hvis dræget ikke havde ramt lige 
ned i vraget.  
 
Da vi satte dræget, havde vi sat 3 små 
jordbær på tovet. Vi konstaterer, at de 
3 små jordbær havde svært ved at hol-
de tovet oppe i strømmen, så vi sejlede 
frem til dem og fik sat det store jord-
bær på. De små jordbær blev siddende 
på ankertovet. 
 
Nu havde vi et fikspunkt på vraget og 
vil lod derefter båden drive mens alle 
tre på holdet fik grejet på og da alle var 
klar, sejlede vi op to bøjen og hoppede 
i. 
 
Videofilmet: 
Hele dykket er videofilmet via et ma-
skekamera. Derfor er hele dykker be-
skrevet med tidspunkter.  
 

Dyk på Nicomedia, ubådsmassakren 



27 

 

 

0:55 Starter dykket  
Michael kom først i vandet, jeg fulgte 
lige efter og Hans kom i vandet sidst, 
da han også skulle have sin UV-
scooter med. Michael var først på bø-
jen, jeg var fremme ca. 30 sekunder ef-
ter. Jeg vidste at Hans var tæt på og 
havde sin UV-scooter. Jeg signalerede 
til Michael, at jeg var klar til at dykke. 
Mikael nikkede, vendte sig om og 
dumpede luft fra vingen og var på vej 
ned.  
 
02.15 Kommer fri af overfladebøjen 
Det samme gjorde jeg, men jeg kunne 
ikke komme væk fra overfladen. Efter 
ca. 30-45 sekunder går det op for mig, 
at jeg sidder fast i jordbærret. Jeg får 
vredet mig fri samtidig med, at Hans er 
fremme ved mig. 
 
04.30 det bliver mørkt 
Før vi er nået halvvejs ned mod bun-
den, bliver det mørkt. Vandet bliver 
grønsort og er meget forskellig fra 
hvad vi havde forventet. Samtidig er 
det gået op for os, at vi har mere strøm 
end først antaget. 
 
06.40 Møder samlingen på ankertovet. 
Der er droppet 2x 30m ankertov på 
vraget pga. dybden og forventet str-
røm, så da jeg møder karabin-
samlingen, konstaterer jeg, at vi er 
halvvejs mod bun-
den, uden dog at kig-
ge på dybdemåleren.  
 
07.04 Får kontakt 
med bunden. 
Kort tid efter får vi 
kontakt med bunden. 
Vi har tydeligvis 
gjort os tungere og 
trukket ankertovet 
med ned. 
 
Herefter følger vi an-

kertovet langs bunden. 
08.15 Møder påbindingstovet på an-
kerlinen. 9 meter fra dræget 
Da vi droppede ankertovet, havde vi 
forberedt et påbindingstov ca 9m over 
dræget.  
 
Det var gjort så vi ikke havde behov 
for at gå til bunden for at finde anker-
tovet, når vi skulle forlade vraget. På-
bindingstovet var blevet snoet omkring 
ankertovet på vej mod bunden. Det er 
dog rimelig nemt at få viklet ud. 
 
 Tovet holdes fri af ankertovet og vi 
svømmer frem mod vraget. Vi når dræ-
get 9.14 inde i dykket. Vi kan se, at 
dræget er blevet trukket væk fra vra-
get. Der er et fint slæbespor.  
 
Påbindingstovet rækkes ud til Hans, så 
han med UV-scooteren kan trække det 
frem til vraget. Hans maser alt hvad 
han kan, men kan ikke flytte det. To-
venden kommer aldrig frem til vraget, 
da der er for meget modstand på anker-
tovet.  Hvad årsagen er ved vi ikke på 
det tidspunkt. Mit eget gæt er på det 
tidspunkt er strømmen, der trækker på 
tovet.  
 
 09.49 Jeg følger slæbesporet fra dræ-
get. 
Mens Hans kæmper med at trække to-
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vet med UV-scooteren, svømmer jeg 
frem langs sporet for at sikre mig, at vi 
er ved vraget.  
 
Jeg svømmer langs drægets slæbespor 
og 10.13 minutter inde i dykket, møder 
jeg en kraftig bjælke fra vraget, hvilket 
bekræfter mig i, at vi er meget tæt på 
vraget. 
 
10.33 møder jeg mere vraggods, der 
ligger spredt omkring drægets slæbe-
spor, og 11.08 møder vi en håndvask 
på bunden. 
 
11.32 kontakt til vraget 
Og få meter efter får jeg visuel kontakt 
med fribordet på vraget. Det er en væg 

der står op foran mig. Der er ikke me-
get mere end 1 meters sigt på det tids-
punkt, hvor jeg ligger lige foran vra-
get. Herefter prøver vi at finde ud af 
om vi kan få tovet frem, så vi kan bin-
de på. Det lykkedes aldrig.   
13.30 Dykket afbrydes 
13.30 signalerer Michael, at det ikke 
giver mening at fortsætte dykket og gi-
ver tegn til at vi skal afbryde og gå op. 
Vi søger derfor tilbage langs slæbespo-
ret til dræget og ankertovet, og minut-
tet efter går det op for os, at ankertovet 
ikke længere peger op mod overfladen, 
og en afsøgning gennemføres for at 
finde enden. 

 
Når man har 60 meter ankertov på 
bunden, er det ikke nemt at beslutte 
hvilken retning vi skal følge tovet, så 
vi vælger at følge tovet i den forkerte 
retning. 19.05 minutter inde i dykket 
kommer vi frem til dræget.  
 
Vi vender derfor om og følger til den 
anden ende. Den ende der burde sidde 
på jordbærret og vores båd.  
 
20.36 inde i dykket kommer frem til 
den anden tovende får jeg monteret 
min SMB og får fyldt luft i den.  Nu 
har vi en line at følge op og kan samti-
dig fastholde os på positionen, nu da vi 
ved, at båden sandsynligvis ikke ligger 
over vraget. 
 
Vi har nu været under vand i mere end 
20 minutter og er på vej retur mod 
overfladen.  
 
SMB’en slippes 21.49 og stiger mod 
overfladen med ankertovet monteret i 
enden. I hele forløbet med at finde to-
venden, montere SMB’en har Hans 
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været tæt på mig, lyst for mig og været 
min makker under klargøringen af op-
stigningen.  
 
Jeg har ikke haft øje for Michael, men 
havde en forventning om at han lå lige 
bag ved og ventede op at vi skulle be-
gynde opstigningen.  
 
22.20 inden i dykket er vi så klar til 
opstigning. Jeg rækker ankerlinen til 
Hans, så han er med. Langsomt begyn-
der vi opstigningen og jeg får så meget 
ro på, at jeg kan orientere mig. Under 
et minut senere konstatere jeg, at jeg 
ikke kan se Michael og forsøger at 
kommunikere til Hans.  Jeg prøver at 
signalere til Ham om hvor Michael er. 
Hans misforstår mit spørgsmål og tror, 
at jeg signalerer, at vi skal holde sam-
men. 
 
Vi har nu været i vandet 24.44 minut-
ter og er kommet op på 20 meter. Jeg 
vil skifte til min dekogas, som er en 
40% Nitrox.  
 
I forvirringen med gasskifte, styring af 
dybde og strømmen, få jeg skiftet til en 

100% Oxygen på computeren. Fejlen 
bliver rettet med det samme, men 
travlheden med gasskiftet på compute-
ren, giver lidt uro på tovet. 
 
28.45 På dekobøjen: 
Vi fortsætter roligt opad. Michael ved 
vi ikke noget om på det tidspunkt. 
28.45 møder vi dekobøjen på ca 10-12 
m. To dykkere på en medium størrelse 
SMB, tørdragtsdykkere med 2x12L 
flaskesæt på ryggen + dekoflasker og 
en UV-scooter hængende, giver lidt 
modstand i vandet og noget træk på to-
vet, så selvfølgelig er SMB’en under 
vand. 
 
Pga. strømmen og vores individuelle 
afbalanceringer, er der fortsat uro på 
tovet, når der laves deko.  
 
Vi kan ikke få ordentlig ro på dybden. 
Når den ene justerer lidt på luften i 
vingen, trækkes den anden lidt op eller 
ned.  
 
De sidste 10 meter er meget urolige. 
Vi vil ikke give slip på ankertovet pga. 
strømmen, men tovet og strømmen 

trækker os ned i vandet, så 
en fornuftig deko er umu-
lig. Vi sejler op og ned i 
vandsøjlen.  
 
Efter 34.30 minutter viser 
Hans at han er dekofri. Jeg 
har stadig 3 minutter på 3m 
tilbage.  
 
I overfladen efter 36 min. 
Vi bryder overfladen efter 
36 minutter. Lidt før min 
computer siger at jeg er de-
ko fri, men det er på det 
tidspunkt mit mindste pro-
blem. 
 
På grund af strømmen og 
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den lille SMB, som ikke kan holde os 
oppe, har vi problemer med at få hove-
det ordentlig fri af vandet, så vi kan ta-
le samme.  
 
Svært at spejde rundt: 
Jeg står i vandet og svømmer opad for 
at forsøge at spejde rundt for at få øje 
på båden.  
 
Imens ligger  Hans og roder med sin 
UV-scooter.  Han vil have den til at 
trække os op imod strømmen, så vi kan 
få hovederne fri af vandet og bedre 
styr på vores situation.  
 
Vi trænger til at slappe lidt af i armene. 
Det er hårdt at holde fast i ankertovet 
hele tiden. 
Hans får endelig sat lidt fart på UV-
scooteren, så han kan trække os lidt op 
mod strømmen. Nu kan vi kan få lidt 
ro på og komme til at tale sammen. 
 
1.15 minut efter vi er kommet i over-
fladen får jeg endelig øje på båden ef-
ter at have spejdet horisonten rundt fle-
re gange. Den ligger temmelig langt 
væk og er virkelig svær at holde øje 
med. Båden er knappenålsstor. 
 
39.55 minutter efter vi startede dykket 
stikker jeg hovedet under vandet igen 
for at finde Hans’ SMB i hans lårlom-
me. Vi skal bruge den, så vi kan gøre 

os mere synlige. Vi får den pustet op 
og begynder at signalere med den, så 
båden bedre kan se os. 
 
Båden, endelig: 
Endelig, 44.45 minutter efter vi starte-
de dykket, kan vi se at båden nærmer 
sig vores position. Vi kan se at båden 
bliver større. et minut senere er båden 
fremme og vi kan få sat jordbærret fast 
på ankertovet. 
 
 
Herefter svømmer jeg hen langs bådsi-
den og får klipset en line i en D-ring, 
så jeg endelig kan slappe lidt af inden 
jeg begynder at tage grejet af. 
 
Hans bliver dirigeret om på den mod-
satte side, så vi ro og mag kan ligger få 
grejet af og komme op i båden uden at 
ligge oven i hinanden.  
Ca 50 minutter efter vi startede vores 
dyk, er vi tilbage i båden.  
 
Evaluering: 
Det var nu tid til at evaluerer. Michael 
havde uden at give signal til hverken 
Hans eller mig, besluttet at gennemfø-
re en fri opstigning fra 40 meter.  
 
Bådføreren var i den tro at de lå på 
vraget. Jordbærret var klipset på og alt 
var godt. Pludselig kommer en de-
kobøje i overfladen. Det er Michaels. 
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Det går op for bådføreren, at båden 
driver i samme fart som SMB’en. Bå-
den har altså ikke fat i ankertovet.  
 
De får hurtigt Michael op i båden og 
begynder at sejle tilbage mod vraget, 
hvor vi ligger og venter. 
 
Båden har været koblet på ankertovet 
ifølge bådføreren.  
 
Det kan forklare, at vi ikke kunne 
trække påbindingstovet frem til vraget, 
men hvorfor ankertovet pludselig blev 
tabt, finder vi aldrig ud af. 
 
Hvad kunne vi have gjort bedre?  
Ikke ret meget, tror jeg. Alle tre var ru-
tinerede dykkere. Vant til deko dyk. 
Vant til dyk i mørke. Vi forholdt os ro-
lige på bunden på trods af den mang-
lende forbindelse til overfladen og vi 
fandt en fornuftig løsning på at komme 
til overfladen og forblive på vragposi-
tionen. Det var vigtigt for os at undgå, 
at drive flere kilometer væk fra positi-
onen, som ville være sket, hvis vi hav-
de foretaget en fri opstigning. 
 
Materiel forbedringer: 
Skulle vi komme ud for en lignende si-
tuation, SKAL vi have rådighed over 
en kraftigere overfladebøje. F.eks en 
kraftig løftesæk.  
 
Det er ofte brugt som dekobøje af tek-
niske dykkere, da formen og volumen 
gør, at den har en rigtig god bæreevne, 
hvis man f.eks. skal ligge på deko i 
længere tid. En sådan bøje står højt på 
ønskesedlen. 
 
Jordbærfiguration er allerede  ændret: 
Som en konsekvens af dette dyk, er to-
vet på det store jordbær blevet ændret. 
Ankertovet skal ikke længere monteres 
på sjæklen under jordbærret, men på 
den karabin, der sidder ca. 1 meter un-

der jordbærret. Herved er forbindelsen 
til bunden og vraget fri af sjæklen og 
der er bedre plads på sjæklen til hvad 
man eller vi hægte på. Og man er al-
drig i tvivl om man er ved at koble an-
kertovet fra. 
 
I øvrigt var vejret på turen ikke speci-
elt godt, så det blev desværre til for lidt 
dykning, men hyggeligt var det, på 
trods af dette noget uheldige dyk. 
 
/Tekst  Ole B. 
/Fotos fra videoen. 
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nogle gode dykkeroplevelser ved de 

danske strande.  

 

Hele september måned er der hver 

torsdag fyraftensdyk, så det er bare at 

få støvet dykkerudstyret af og melde 

sig til. Arrangører af de enkelte dyk 

fremgår som sædvanlig af såvel klub-

bens som turudvalgets hjemmeside. 

 

Sæsonens sidste dyk: 

Vi afslutter sæsonen, som vi plejer, 

med et egentligt natdyk fredag d.4. ok-

tober.  

 

Så vel mødt til fyraftensdyk. 

 

/FotoOle 

(Fortsat fra side 7)  

En situationsrapport 
DM i uv-foto forgår i DSF-regi og er 
arrangeret af forbundets fotoudvalg og 
har snart været afholdt årligt i henved 
40 år.  
 
Jeg var med allerede første gang - ja, 
var med til at skabe fundamentet for 
den. Det er altid en fornøjelse at delta-
ge og møde de ”gamle” fotokæmper 
og nørde sammen med dem; det er 
simpelthen hyggeligt og selvfølgelig 
også spændende. Min foto-makker 
Tom og jeg har trænet hele sommeren 
til denne begivenhed, hvilket fotoud-
valgets formand Søren mente var snyd, 
da vi mødte ham i Kalundborg her i 
begyndelsen af september.  
 
MS Sandbund: 
Dykningen er som regel ikke særlig 
ophidsende i sig selv – et almindeligt 
stranddyk til max. 3-4 meters dybde.  
Dagens dyk var ved Røsnæs Strand-
park, hvor der er en lille mole med 
plads til småbåde. Dette sted var der 
fralandsvind, så det var dagens bedste 
sted!  
 
Området bestod af sandbund med store 
sten; det meste af bunden var dækket 
af løse alger, ofte kaldt fedtemøg, og 
ligeledes var der meget svæv af disse 
alger overalt i vandet. Altså ikke speci-
elt velegnet til uv-foto.  
 
Regler og vilkår:  
Men dette var vilkårene, så det nyttede 
ikke at bruge lang tid på at ærgre sig 
over forholdene, men derimod at gå i 
gang med at finde af, hvordan man 

DM i uv-foto 

2019 
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kunne optage og efterfølgende indleve-
re tre billeder til hver af de tre katego-
rier: makro, vidvinkel og årets tema: 
action. Det havde man så 4 timer og 
150 optagelser til. Altså en ret bunden 
opgave, og med ens vilkår for alle del-
tagerne. 
 
Stilleben at starte på: 
Som altid startede jeg med makrolin-
sen monteret, og svømmede rundt for 
at finde nogle småting at fotografere. 
Efter et stykke tid uden at finde noget 
særligt samlede jeg en blåmuslingeskal 
og en snegl op og opstillede et lille 
tableau for at komme i gang med opta-
gelserne, og mens jeg lå og fotografe-
rede dette kom der løbende en krabbe 
ud fra tangskoven og hen mod tableau-
et, som den omfavnede med sine kløer 
og ben. Jeg var ved at tabe automaten 
af forbløffelse, men fik dog taget et en-
kelt foto, inden krabben løb videre. Så 
var jeg ligesom i gang! 
 

Lidt senere fandt jeg en samarbejdsvil-
lig fjæsing, som lå halvt begravet i 
sandbunden, og jeg fik taget en del bil-
leder af denne, mens jeg tænkte, at der 
var jeg ret heldig, og at der nok ikke 
var andre, som havde fundet det sam-
me. Nå, det viste sig at næsten alle an-
dre også havde fundet fjæsinger. 
(Se bagsiden, Red,) 
 
Og så var det vidvinkel: 
Efter en times tid gik jeg på land og 
gik i gang med at stille kameraet om til 
vidvinkel og gik derefter i vandet igen. 
Heldigvis skinnede solen, så der var 
meget lys og sunburst i vandet, som 
jeg prøvede at udnytte. En udfordring 
var selvfølgelig alt svævet i vandet, 
men det lykkedes heldigvis at få place-
ret mine to flash, så der ikke kom me-
get backscatter fra flashlyset.  
Både strengtang og store sten blev fo-
tograferet, og efter et stykke tid gik jeg 
over til at fotografere splitbilleder 
(halvt over og halvt under vandspej-

En krabbe deltager i et opstillet billede /Foto: FotoOle 
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let).  
Action:- Et nyt benspænd: 
Action-kategorien*) var en særlig ud-
fordring ; hvordan? og hvad er aktion 
under vandet?, hvor alt normalt foregår 
stille og roligt. Det kunne både vises 
som makro- eller vidvinkeloptagelser. 
Jeg forsøgte bl.a. mig lidt med frit fal-
dende krabber eller søstjerner. 

 
Efter endnu en times 
tid gik jeg på land for 
at lægge dykkerflasken 
og finnerne og gik der-
efter over til kun at an-
vende snorkel, og brug-
te endnu en halv time 
på splitbillederne.  
 
Og det var 4 timer….: 
Til sidst havde jeg 
brugt alle de tilladte 
billeder – og lidt flere, 
og så var dykningen 
slut for mit vedkom-
mende, og jeg gik på 
land og fik kortet med 
flashrammen pillet ud 
af kameraet uden at få 
vanddryp fra håret ned 
i det eller undervands-
hus. Jeg fik afleveret 
kortet et kvarters tid før 
udløb af konkurrenceti-
den.  
 
Sjældent er 4 timer gået 
så hurtigt. 
 
 
Regel: Nul manipulati-
on: 
Alle de indleverede 
kort blev kopieret af fo-
toudvalget og senere 

udleveret til konkurrencedeltagerne 
igen. Man havde herefter ca. 2 timer til 
at finde de 9 billeder, man ville indle-
vere til dommernes bedømmelse. Bil-
lederne skal afleveres, som de er opta-
get – altså lige ud af kameraet uden 
mulighed for at photoshoppe. 
 
Mens dommerne voterede, blev der af-

Oles nr. 2 i makrokategorien /Foto: Ole 

Se billederne fra DM. i  UV her: 
http://uvfoto.sportsdykning.dk/dm/dm-2019/  
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holdt en hyggelig middag, hvor man i 
muntert lag havde mulighed for at ud-
veksle erfaringer og højdepunkter fra 
dagens begivenheder samt som altid 
masser af røverhistorier indtil dom-
merne gik på for at fortælle deres me-
ning om de indleverede billeder.   
 
Resultatet: 
Hovedkonklusionen var, at standarden 
var meget høj i år, og at alle 12 delta-
gende fotografer havde fået et eller fle-
re billeder i top 10 i en af kategorierne. 
For mit eget vedkommende fik jeg en 
2. og en 6. plads i makro samt en 8. 
plads i både action og i vidvinkel, hvil-
ket samlet gav en 5. plads. Det var jeg 
godt tilfreds med. 
 
Guldmedaljen: 
Guldmedaljen blev overrakt til Lisa fra 
Jernlungerne, og både hun og sølv- og 
bronzevinderne blev lykønsket af alle 
deltagerne for en flot præstation. 
 

 Så var klokken også blevet næsten 
midnat, og det var derefter tid til eva-
luering af en lang dags begivenheder 
over en pilsner eller to. 
 
/Tekst og billeder: Foto-Ole.  
 
*) en ny genre/kategori man skulle 
kunne levere et billede i. 

Vinderfoto i Vidvinkelkategorien. (Fra DSF’s hjemmeside) /Foto:: Steen Nissen 
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