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Næste Baracuda udkommer i  

marts 2010 

Deadline er 28 februar 

Antal trykte blade:  150 stk.   

Forside: 
Jamen, det er jo bare en brandmand og 

en hundestejle! To meget almindelige 

ting på et dyk i Danmark. 

 

Bagside: 
Og her er det så lidt alternativt beskårne 
billeder. Kan nogen se hvem portrættet 

øverst forestiller? 

 

Generelt: 

For alle motiver gælder det, at de er  

billeder af kendte ting. Kedelige, hvis 

man ikke lige har øje for det specielle 

eller rammer en lidt anderledes belys-

ning .  

 

Hold øjnene åbne, hvad enten du er i 

Øresund eller Rødehavet. Så vanker der 
mange flotte oplevelser/billeder  alle 

steder.  Måske kunne du have lyst til at 

komme til fotokursus i klubben. 

Se side 30. 

/jamo.  

Bladudvalget: 

Næste møde: 

Den 3 februar kl. 21.00 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes. 

Quiz: 

Det var Tobias der navngav vores nye 

båd. Hvad blev navnet: Baracuda eller 

”Dyk 3”  Send svar til baracuda-

blad@groupcare.dk   
 

Præmie: Ja måske! 

mailto:baracudablad@groupcare.dk
mailto:baracudablad@groupcare.dk
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Lørd. 12-12  Gummibådstur til Ka-

nonvraget 

Sønd. 13-12  Elevtur  

Mand.14-12  kl 20.Julefest i svøm-

mehallen 

Mand. 21-12 Svømmehallen lukker 

Sønd. 27-12 Kl. 8.30 i klubben 

Jule/Nytårsdyk 

Mand. 4-01 Svømmehallen åbner 

igen efter Jul 

Sønd. 10-01 Arbejdsdag  i klubben 

Kl. 9.00 

Tor. 21-01 Besøg på Rigshospita-

lets tryktank 

Mand. 1-2  Flaskeeftersyn klub-

ben 

Mand. 8-2 Flaskeeftersyn klub-

ben 

Sønd. 14-2 Fastelavn med de lo-

kale klubber 

Mand. 15-2 Flaskeeftersyn klub-

ben 

Onsd.17-2 Åbent Turudvalgsmø-

de 

Onsd. 24-2 Sidste frist flasker til 

trykprøvning 

Mand. 29-3 Tur til Mexico 

Tors. 1-4 Udtjkningsdyk 

Lederen 
AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Det er blevet efterår og årets generalfor-

samling har været afholdt. Der var in-

gen forslag, så bestyrelsen havde valgt 

at kaste et emne på bordet til fri diskus-

sion:  ”Hvordan ser Baracuda ud om 5 
eller 10 år ?” 

 

Emnet blev fint debatteret af de frem-

mødte og kom hurtigt til at handle om 

børne/ungdomsdykning, men der findes 

jo så mange andre retninger klubben 

kan bevæge sig i. 

 

Hvis man lader sig inspirere lidt af den-

ne udgave af Baracuda bladet, er Bara-

cuda så vestegnes bud på Hvidovre fri-

dykkerklub i 2020 ?  
 

Har vi et fast samarbejde med ung-

domsskolen i Ballerup og en egentlig 

ungdomsafdeling – måske med egen 

klubaften og svømmehalsdag ? 

 

Har vi overhovedet brug for en gummi-

båd, når klubbens medlemmer kun dri-

ver det til hyggelige stranddyk eller 

rejser til fjerne lande med højere vand-

temperaturer ?  
 

En ting er helt sikkert ! Det er dig med 

bladet i hånden ,som kan være med til at 

udvikle vores klub. Det kræver kun at 

du deltager i debatten, som fortsætter på 

medlemsmøderne. 

/Red 
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Formanden begrundende valget af årets 

Baracuda med en masse ”udsagn” Nu 

kan du jo selv læse med og se hvornår 

du gætter hvem det blev. Hvis du altså 

ikke var med til festmiddagen. 

 

Årets Baracuda er en person, der har 

været i klubben i 15 år, men har kun 

været medlem af DSF i 14 år. 

 

Årets Baracuda blev instruktør allere-

de 3 år efter at dykkercertifikatet var 

erhvervet. I de første par år var perso-

nen aktiv i instruktørgruppen, men faldt 

så lidt af på den.  

 

Årets Baracuda har en fortid i det au-
tonome miljø og har bl.a. kæmpet for at 

der ikke skulle være konditori i bygnin-

gerne Sorte Hest på Vesterbro. 

 

Årets Baracuda er kendt som en meget 

pertentlig person, der altid har sikret 

sig, at alt dykkerudstyret er pakket og er 

med. Og så har han stået i Egypten uden 

noget grej overhovedet. Det stod i Ka-

strup Lufthavn.  

 
Årets Baracuda er altid med hvor der 

er lidt fare og adventure. En kæntret 

tømmerflåde i Thailand, eller en grund-

stødning på en dykkertur i Egypten. 

Huledyk i Mexico. Og så har han prøvet 

at gå tom for luft på 30 meter i Øresund. 

 

Årets Baracuda ses i perioder i svøm-

mehallen, hvor han i fin stil viser disci-

plinen Frisure-synkronsvømning sam-

men med hans mangeårige makker. 

 
Årets Baracuda har været aktiv i be-

styrelsen i en periode. 

Årets Baracuda genfandt instruktør-

gerningen igen for nogle år siden og har 

påtaget sig hvervet som kursusleder. 

Som kursusleder har han set det som sin 

ophøjede pligt at finde elever til sine 
elevhold. Det har betydet at han har 

designet kursusfoldere, plakater der 

reklamerede for klubbens dykkerkursus 

og han har egenhændigt sat dem op på 

alle biblioteker, forretninger, supermar-

keder og større firmaer i en radius af 10

-15 km fra klubben.  

 

Han har lavet et særligt elevområde på 

klubbens hjemmeside, hvor årets elever 

har kunnet downloade opgaver og un-

dervisningsslides, hvis de har været 
fraværende til en teoridag. Og så er han 

så hurtig med referaterne efter instruk-

tørmøderne, at de ligger i mailboksen 

før de andre instruktører når at komme 

hjem. 

 

Årets Baracuda har i mange år arbej-

det for at få nogle flere aktiviteter i 

svømmehallen. Han har været initiativ-

tager til at spille vandpolo, UV hockey 

og Baracuda Olympic. Senest har han 
arbejdet for, at klubben skal have en 

fridykkergruppe.  

 

Årets Baracuda arbejder på at få over-

talt bademesteren til at give klubben lov 

til at benytte det nye varmtvandsbassin 

til sin passion for fridykning. 

 

Årets Baracuda har erhvervet sig sit 

øgenavn ”Gokke” efter en papegøje, 

som Marianne og Leif en gang kendte 

pga. sin evige pludren og lyst til at gøre 
en kort samtale til en lang diskussion. 

 

Årets Baracuda er en god dykkerkam-

merat og en person der altid spreder 

godt humør.  Hvem? Se side 39. 

Årets Baracuda 
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Jeg er ved at være klar til årets sidste 
weekend tur. Det bliver dejligt at slutte 

et godt dykkerår med en stribe gode 

dyk.  

 

9 Baracudaer og en enkelt Baltic'er har 

valgt at forlægge nord på og gøre hævd 

på en tidligere dansk lokalitet. I hvert 

fald for en weekend og nyde den norske 

skærgård i og omkring Kristiansand. 

 

I skrivende stund, sidder jeg i pakkerod. 
Dykkerdragten ligger i stuen, sammen 

med hætte, handsker og inderdragt. Bal-

jen med finner, maske og lygte står klar 

i bryggerset og flaskerne ligger fyldte 

og klar i klubben. Jeg har glædet mig i 

måneder til at komme der op igen. Dels 

for at dykke på de gode vrag og naturen 

og dels for at nyde turen med gode dyk-

kerkammerater. 

 

På samme måde som jeg glæder mig til 

den kommende weekend, så glædede 

jeg mig også til dette års generalforsam-

ling. Det er dejligt at kunne berette om 

succes og fremgang i klubben og ikke 

mindst om vores nye båd. 

 
Mange af de aktive medlemmer var 

mødt op for at høre om hvilket økono-

misk helbred klubben har efter den store 

båd-investering. På grund af den store 

støtte fra klubbens medlemmer, så var 

det en glad kasserer, der svingede stok-

ken og dirigerede os igennem et meget 

fint regnskab. 

 

I år var der ikke nogen indkommende 

forslag, så bestyrelsen valgte at spørge 

forsamlingen om, hvordan klubben vil 
se ud om 5 år. Det kom der en lang tale-

række ud af og der kom mange gode 

emner op at vende. En stor del af debat-

ten gik på, hvordan vi kan sikre med-

lemstilgang frem over. 

 

Der var et bredt spektre af forslag. Lige 

fra at tilbyde at låne fuldt udstyr til alle 

elever i et år eller at give de nyuddanne-

de nogle fordelagtige vilkår for at fast-

holde dem, til at oprette en ungdomsaf-
deling. Der var endda et medlem der 

kommittede sig til at være med til at 

drive en junior gruppe, hvis det blev 

aktuelt. 

Jeg synes at debatten viste, at er i for-

samlingen var et stort arrangement for, 

at klubben også i fremtiden vil være en 

attraktiv klub med engagerede medlem-

mer.  

 

Under beretningen fra udvalgene, kom 

der ligeledes megen god input og re-
spons. Det kunne faktisk se ud som om 

at tidligere tiders stormøde var flyttet 

ind hos generalforsamlingen. Dejligt 

med den konstruktive dialog, der var 

under dette punkt og der kom ting på 

Formandens ord. 



6 

 

 

bordet, som udvalgene kunne arbejde 

videre med i det kommende år. 

  

Middagen efter generalforsamlingen: 

Traditionen tro, var er middag efter ge-
neralforsamlingen. Efter nogle magre 

år, hvor der ikke deltog mere end nogle 

få håndfulde medlemmer, så var der i år 

tilmeldt 29. Mange havde inviteret ko-

ner og kærester med, hvilket bidrog til 

mere hygge og snak hen over bordene. 

Festudvalget havde disket op med læk-

ker lakserulle til forret og efterfølgende 

Mens årets 

Ferdinand 

var ved at 

skifte ejer.  

 
Her er 

Leif på vej 

rundt 

blandt 

mulige 

kandidater 

med sin 

store stok.   

 

Den blev 

brugt både 

som pege-
pind ved 

regskabs-

aflæggel-

sen, men 

også som 

discipli-

nærmiddel 

mod po-

tentielle 

Ferdinand

-
kandidater  

en dejlig stærk Thai buffet. 

 

Årets Ferdinand: 

Efter middag kunne Leif endelig overle-

vere Ferdinandkæden til Jan O., der i 
årets løb havde smidt adskillige lodder 

ind i puljen for at sikre sig den. Histori-

erne vil med stor sikkerhed florere i 

klubben i de næste måneder. 

 

God jul til alle og sikker dykning 2010. 

 

/Formanden. 
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Når du læser dette, er vinteren over os 

og du har måske lagt dykkerudstyret i 

mølpose. Måske sidder du i sofaen og 

ser nogle fantastiske udsendelser om 

dykning i fjernsynet, mens du drømmer 
dig væk og bare venter på, at det skal 

blive forår, så du igen kan komme ud at 

dykke. 

 

Det er helt forkert!! Det er nu du skal 

øve de færdigheder, du engang lærte og 

de nye, der igennem tiden er kommet 

til. 

 

Hvornår har du sidst øvet makkerån-

ding? Hvad med fri opstigning? Har du 

helt styr på opdriften?  
Du har måske anskaffet dig en sikker-

hedsbøje (også kaldet en SMB). Hvor-

dan sender/sætter du den op uden at 

blive trukket med op? Er der luft nok i 

til at den kan stå oprejst i overfladen, så 

den tjener formålet: at være let synlig, 

så båden kan følge dig. 

 

Redningsøvelser er jo heller ikke no-

get, vi går rundt og laver til hverdag.  

Lige som førstehjælp og hjertemassage 
er det noget, der skal det holdes ved 

lige. At bringe en bevidstløs makker til 

overfladen kræver øvelse. Lige op til 

overfladen er måske ikke det sværeste, 

men hvad hvis i er på et vrag og du skal 

transportere din makker vandret ud efter 

en penetrering? Og når i så er i overfla-

den, skal i enten hen til båden eller ind 

til land. 100-200 m bjærgning samtidig 

med at der eventuelt gives kunstigt ån-

dedræt er ikke let. Det kræver ikke kun 

god fysik men også teknik. Er det lettest 

at trække eller skubbe, skal jeg være på 

højre eller venstre side, når jeg giver 

kunstig åndedræt? Det er meget indivi-

duelt, hvad der fungerer bedst for den 

enkelte, så af sted i svømmehalen og 
prøv forskellige muligheder, så du, hvis 

uheldet er ude, ved hvad der fungerer 

bedst for dig. 

 

Jo flere gange vi øver vore færdigheder 

desto sikrere bliver vores dykning. I 

stedet for at lade udstyret blive hjemme: 

tag det med i svømmehallen og øv de 

ting vi (heldigvis) ikke bruger til hver-

dag. Vi kan med sikkerhed lokke nogle 

af vore nye 3 stjerne dykker kammera-

ter eller klubbens instruktører til at 
medvirke og rette eventuelle fejl eller 

bare komme med gode råd. 

 

Her er et forslag til et par øvelser, du 

selv kan lave sammen med en makker. 

 

Opdrift: 

En god øvelse er at svømme langs bun-

den fra den dybe ende til den lave og 

tilbage igen. Svøm cirka 30 - 50 cm. 

over bunden, uden at rører denne eller 
bryde overfladen. Når du kan det, stop-

per du op for hver 3 meter og ligger 

stille i 15-20 sekunder. Det gør det lidt 

sværere, men næste skridt er at bakke 

1m. I den dybe ende måske ikke men på 

1,5 m dybde giver det virkelig øvelse. 

 

Nødbøje: 

Læg dig først på bunden og øv dig i at 

tage bøjen frem, klargøre den og til 

sidst blæse luft i den. Næste skridt: 

svæv 75 cm. til 1 m. over bunden og gør 
det samme uden at ramle ned i bunden 

eller komme mere end 1,5 m. over bun-

den. Husk at bøjen skal være helt oppu-

stet. Lån et par bøjer eller tre: det er 

træls at skulle til overfladen hver gang 

Vinterøvelser. 
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for at pakke bøjen og så ned igen for at 

starte forfra. Send to eller tre op, så op 

og klargøre dem og så ned igen. 

http://www.the-inner-space.com/
productive/skills/skills.php 

 

Her er der for øvrigt forslag til flere 

øvelser. Bland andet hvordan man 

svømmer baglæns. (Tak til Ole Bro for 

henvisningen) 

 

Udstyrsbytte: 

Rig  op i fuldt udstyr som om I skal til 

at dykke. Lav makker tjek så I ved hvil-

ket udstyr makkeren har og hvordan det 
fungerer. Hop i vandet og sæt jer på 

bunden og start makker ånding. Nu skal 

I bytte udstyr. ALT på nær dragt,  ( I må 

da gerne prøve) ur, kniv, computer, fi-

ner, maske, BCD, vægtbælte alt skal 

byttes medens i kun bruger den enes 

regulator. Når i er færdige kommer i 

stille og roligt til overfladen.  

 

Denne øvelse har umiddelbart ingen 

direkte dykkerrelation, da det ikke tje-

ner noget formål at bytte udstyr under 
vandet. Den bør kun udføres i svømme-

hallen, da risikoen for at miste udstyr 

ellers er stor.  Øvelsen har kun det for-

mål, at du kan vurdere din evne til at 

håndtere en uvant situation og din evne 

til stresshåndtering.   

 

Den ”manglende regulator”: 

En anden sjov øvelse, der kræver mel-

lem 5 og 10 medvirkende, er meget lig 
den selskabsleg med stolene,  hvor der 

fjernes en stol mens musikken spiller og 

alle skal sætte sig, når  den stopper. Alle 

lægger deres udstyr i en stor cirkel på 

bunden, oktupus’en gemmes inde i ve-

sten, så det kun er hovedregulatoren der 

er tilgængelig. 

Nu svømmer alle i ring og ”makker-

ånder” fra de regulatorer, der er til rå-

dighed.  

 

En efter en bliver der lukket for en re-
gulator,  en af gangen, så der bliver 

større og større afstand mellem dem og 

der opstår kø for at få luft. Når der kun 

er en regulator tilbage får folk virkelig 

en fornemmelse af, hvor længe de kan 

holde vejret, lærer at samarbejde, være 

lidt sociale og dele med andre, ellers 

ryger de hurtigt ud i anden runde/ næste 

gang. (hævnen er sød). 

 

/Peter L. 

Redaktionen vil opfordre sikkerhedsud-

valget forsøge at arrangere en række 

med små-kurser (igen). Denne gang 

med bindende tilmelding, så det bliver 

taget mere alvorligt. Det er seriøst stof 
dette her.  Alle kan tage ved lære heraf. 

 

/jamo 
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Luksus ressort 

Her først i november tog vi af sted på 

fotoudvalgets tur til Rødehavet nærmere 

bestemt til dykkerlejren i Marsa Shagra, 

som ligger tre og en halv times kørsel 
syd for Hurghada. Vi var 12 dykkere og 

fire tilløbende familiemedlemmer, som 

skulle bo i den forventelige noget primi-

tive dykkerlejr, som af rejsebureauet 

betegnes som Eco Lodge.  

Ved ankomsten viste det sig hurtigt, at 

den ikke var spor primitivt og ej heller 

særlig miljørigtig, men et rimelig luksu-

øs og velfungerende ressort klar til at 

betjene dykkere, som ville dykke næ-

sten døgnet rundt. Der findes tre af den-
ne slags dykkerlejre her syd for Hurdha-

ga, og de sælges på den noget romanti-

serede idé om dykning ”som i gamle 

dage”.  Det er det rene salgsgas, specielt 

efter at vi sidste sæson fik set Speedy´s 

lysbilleder fra klubtur til Sinai i 80´erne.  

 

Formidabelt husrev 

Men på et punkt kunne lejren bestemt 

leve op til løfterne, nemlig der var et 

formidabelt husrev, som kunne dykkes 

ad libitum og direkte fra stranden! Her 

er der virkelig noget at komme efter, og 

specielt for de raske undervandsfotogra-

fer. Det var virkelig ”das grosse knip-
sen” for de otte fotografer. Jeg tror be-

stemt heller ikke de øvrige dykkere 

manglede noget at se på. Alle gjorde 

hvad de kunne for at passe bedst muligt 

på korallerne: kun se - ikke røre, bedst 

mulig afvejning, forsigtige finneslag.  

 

Selv afmonterede jeg min feederslange, 

da det viste sig at ventilen sivede, og det 

derfor var vanskelig at trimme afvejnin-

gen – hvor længe mon dette egentlig 

havde stået på? Jeg gik over til 
”munduel” indblæsning, som Gearløs 

kaldte det. Det gav faktisk meget bedre 

trim og mindre luftforbrug. 

 

Indkvartering 

Vi var indkvarteret i såkaldte chalets 

med plads til 2 mand i hver, fint og for-

nemt og med aircon, selvom det ikke 

var bestilt hjemmefra. Gearløs og jeg 

havde en kamp med betjeningspersona-

ler med hensyn til at holde temperaturen 
oppe på noget fornuftigt. Vi kørte på 26 

grader eller stoppede den helt, men hver 

gang vi vendte tilbage til huset var der 

stillet ned på 20 grader, en særlig ser-

vice. 

 

Luksusmad: 

Spisesalen og den mad der blev serveret 

var overdådig. Der var mad og desserter 

i lange baner – bogstavelig talt. Det var 

lige før at vi begyndte at ville indrette 

dykningen efter maksimal udnyttelse af 
goderne her, men blev dog hurtigt enige 

om, at vi var her for at dykke og foto-

grafere, så det måtte komme i første 

række!  

 

Dykkerlejr Marsa 

Shagra - Egypten 
 November 2009 
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Fire dyk om dagen 

Rammerne var bestemt i orden 

til at leve op til mottoet fra 

Filippinerne med ”Eat-Sleep-

Dive”, når vi skulle have vores 
fire dyk om dagen.  

 

Det krævede sin egen logistik 

med tidlig morgenmad og dyk-

ning og vandring frem og tilba-

ge til huset for at skifte flash-

ram og batterier i fotoudstyret 

og så forfra igen, indtil man 

kom op fra natdyk ved otte-

tiden og var klar til aftensmad 

og én godnat-øl ved ni-tiden, hvorefter 

man så kunne vakle tilbage til huset for 
at falde om, så man kunne stå kl. 06 for 

at være klar til næste dykkerdag.  

 

Det kan lyde hårdt, men det var faktisk 

ret fedt – dog ikke rent bogstaveligt, for 

jeg tabte 2 kg på turen. 

Dykninger på husrev 

Vi havde alt dykkerudstyret under et 
halvtag nede ved stranden, hvor også 

dykkerflasker ad libitum befandt sig.  

(dog ikke 15 liters) 

 

Der var ret mange dykkere på et for lille 

område, og på nogle tidspunkter af da-
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gen var der temmelig overrendt, dog for 

det meste var der rimelig spredning 

mellem parrene.  

 

Der var tre mulighed for dykning her: 
Svøm ud – svøm hjem. Sejl ud – svøm 

hjem. Sejl ud – sejl hjem. Man skrev sig 

selv på et stort whiteboard med dykker-

hold og afgangs- og ankomsttider. En af 

de 3-4 gummibåde kunne bestilles med 

10 minutters varsel, så man kunne blive 

sejlet ud til revet, hvor man nu havde 

lyst til at dykke. Dette fungere stort set 

som det skulle, dog havde Dan og Jan 

O. desværre nogen ufrivillig ventetid på 

opsamling efter mørkets frembrud, så 
en opstramning kunne måske være på 

sin plads. Dette burde nok blive aktuelt 

i forbindelse med det løbende eftersyn, 

som foretages af det egyptiske dykker-

politi, CDWS, og som omtales i det 

nyeste nummer af DYK.  

 

Truckdives 

Ud over dykning på husrevet var der 

også mulighed for at blive losset op bag 

på en lastbil og blive kørt til et nærlig-

gende dykkersted f.eks. for at se søkøer 
(dygonger). Denne tur tog vi med på. Vi 

så ingen søkøer, men havde alligevel et 

fantastisk dyk med store skildpadder, 

enhjørringfisk, blæksprutter, rørål og 

meget mere blot en svømmetur ud fra 
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stranden! Vi fik derfor den fejlagtige 

opfattelse, at der var meget bedre at 

dykke alle andre steder end på husrevet. 

Det tog således nogle mindre heldige 

dyk at finde ud af, at det i virkeligheden 
var et fantastisk husrev, som vi boede 

ved, og at det faktisk var det, vi som uv-

fotografer var kommet efter; det var jo 

bare at finde et godt sted på revet og så 

blive der og afsøge det for motiver og 

oplevelser for at vende tilbage til sam-

me sted også på næste dyk for at få set 

det hele dér og få rettet de optagelser, 

som ikke lykkedes helt. Det er nemlig 

bestemt ikke lykken at prøve at holde 

trit med en forhastet dykkerguide, som 

prøver at slå en rekord i hvor meget af 
revet, der kan oversvømmes på ét dyk. 

Dette var vi desværre udsat for et par 

gange, inden ti-øren faldt: vi har jo vo-

res fantastiske husrev, så lets go diving! 

 

Delfintur 

Vi havde dog endnu en superudflugt, 

nemlig til Dolphin House med turbåd. 

Her fik vi svømmet med delfiner i mas-

sevis. 

Svømmet er 
nok det rig-

tige ord, for 

alle havde 

redningsvest 

på i vandet, 

så man ikke 

kunne dyk-

ke ned, og 

derved for-

styrrede vi 

delfinerne 

mindst mu-
ligt. Der var 

oven i købet 

en egyptisk 

ranger med, 

som havde 

tilsyn med området, hvor der var udlagt 

bøjer til opdeling af rev og vand, så 

delfinerne kunne få en frizone, hvor de 

alene måtte opholde sig. Det var en stor 

oplevelse, fordi delfinerne var mindst 
lige så nysgerrige som os og kom stry-

gende op få at tage os i øjesyn. Selve 

delfinflokken svømmede rund omkring 

og ind imellem skød 3-4 delfiner ud fra 

flokken og strøg lige op til og forbi de 

svømmende. Jeg har talt en flok på ca. 

35 delfiner på flere af mine fotos, så der 

var virkelig noget at kigge på.  

 

Efterfølgende havde vi to flotte dyk i 

samme område, dog uden at se delfiner 

under vandet, men der var masser af 
koraller og fisk; blandt andet en elek-

trisk rokke (efterfølgende benævnt AC/

DC), hvilket først gik op for mig efter 

dykket, da Peter spugte om jeg vidste, 

hvad jeg var så tæt på. Så jeg er glad for 

at den tog det rimelig pænt sådan at 

blive fotograferet tæt på. På det ene af 

disse flotte dyk blev vi ledt gennem en 

mindre labyrint af gange gennem revet, 
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så man kunne nyde det fascinerende 

lysindfald gennem åbninger øverst i 

revet. Det blev forsøgt fotograferet, men 

det er ret vanskeligt at fange dette flotte 

lysspil.  
Denne dag blev naturligvis afsluttet 

med et natdyk, da vi kom tilbage til 

lejren. Vi skulle jo checke at de sæd-

vanlige glubske dragefisk og om den 

store krokodillefisk var på plads på re-

vet, hvor de plejede at være. Det var de, 

og derudover så vi 30-40 stk. en-

meterlange kornetfisk, som inde på lavt 

vand flød rund mellem hinanden. De så 

ud som bambuspinde eller lignende, 

som var blevet smidt i vandet. 

 

Tur til Elphenstone 

Det blev også til en tur til Elphenstone, 

heldigvis uden særlig megen søgang og 

alt for megen strøm. Vi tog der det nok 

så klassiske strømdyk langs den vestlige 

væg besat med bløde og hårde koraller 

til vi endte på det sydlige plateau, hvor 

vi så lå og spejdede forgæves efter ha-

jer. Det er jo nok dette hajpotentiale 

som gør det særligt spændende at dykke 

her. Der blev på en efterfølgende tur til 
Elphenstone set turens eneste haj 

(oceanisk hvidtip). Det var Peter, som 

var så heldig at se den,  stort set lige 

inden han som den sidste var ved at 

forlade vandet. Prøv at spørge Peter, 

han vil garanteret gerne vise sit flotte 

billede af hajen frem, hvis du spørger 

pænt. 

 

Hjemme igen 

Generelt kan turen vel nærmest beteg-

nes som en live onboard-tur på land. 
Det var lidt mere besværligt med det 

hele i forhold til på en båd,  med al den 

vandren frem og tilbage og en mere 

presset logistik. Men den fine frie dyk-

ning på husrevet var i topklasse og op-

vejede meget af besværet. 

Turen forløb fint og uden uheld både 

socialt og rent dykkermæssigt. Det lyk-

kedes endda at nå frem til den ventende 

flyver i Hurghada lufthavn små 5 mi-
nutter, inden den skulle lette. Den luft-

havn er virkelig noget for sig, den giver 

ordet gedemarked en helt ny dimension! 

  

Novemberregnvejr: 

Hjemme fik vi skiftet solen ud med 

novemberregnvejr, men jeg er sikker på 

at der var stor tilfredshed med turen og 

dykningerne blandt de trætte deltagere. 

Der bliver noget at se til her i den mør-

ke tid med de ca. 1300 billeder, som jeg 

vente hjem med. Jeg har i første om-
gang slettet ca. 20 % af billederne, som 

var direkte uskarpe eller helt forkert 

belyst. Jeg vil være tilfreds, hvis ca. 10 

% af undervandsbillederne bliver gode 

og jeg får en rejseserie på ca. 150 bille-

der, som kan bruges til forevisning 

f.eks. i klubben - og dette incl. opretnin-

ger i Photoshop. Jeg har blandt anden 

en hel del mere eller mindre hele eller 

halve dragefisk fra natdyk, hvor jeg 

nærmest måtte skyde fra hoften, og hvor 
mit kamera kun kunne fokusere, når 

Gearløs lyste på fisken med sin super-

lygte. 

 

En slags konklusion: 

Hvad så med denne form for dykkerrej-

se: For mit vedkommende ved jeg i 

hvert fald, at jeg i disse Bob Dylan-tider 

vil kunne sige: Don´t know when but 

I´ll do it all again. Dog vil jeg nok næ-

ste gang besøge en af de andre dykker-

lejre, som skulle være noget mindre og 
knap så luksuøse, og som har flere dag-

lige bådture til det nærliggende Fury 

Shoals 

 

/ Foto-Ole (Fotos: Ole, Jan M.) 
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Opslagstavlen 

Efterlysning 
Fem  

klubflasker  

savnes.  
Ja, Du læste rigtigt 5 !!!! 

 

Nogen må have en lidt skidt samvittig-

hed.    

 

Se at få afleveret den du har lånt.  

Vi fortsætter koralrevsforedrag 

med Michael A.  

Denne gang søndag den 

24 januar kl. 15.00 i 

klubben.   

 

 

 

 

 

Emnet bliver: SEX 

OG VOLD PÅ 

KORALRE-

VET Det skal nok holde folk 

vågne ;)  Eventuelt også noget om ko-

ralblegning hvis det skulle have inte-

resse 

 

GRATIS ADGANG  

Julefesten er tilbage i 

svømmehallen.  

 
Det foregår mandag d. 14. december kl 

20. (Datoen er ændret, da vi om manda-

gen har det hele for os selv.) 

 

Som sædvanlig er hele familien vel-
kommen til  

Gratis gløgg og æble-

skiver.  

 
Leg i vandet. "Dans" om juletræet osv.  

 

Ingen officiel tilmelding, men interes-

setilkendegivelse meget velkommen. 

  

Mvh Festudvalget 
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Opslagstavlen 

Besøg på Rigs-

hospitalet den d. 

21 januar. 
Mødetid kl. 18.30 ved hovedindgangen 

  

Kom en tur i tryktanken 
og få det afmystificeret.  

 
Trykkammerlederen har lo-

vet at holde et par foredrag 

om dykkerskader og de tæt-

på oplevelser, der har været 

i behandling i tanken i de 

seneste år.  
 

Pris 100 kr. 

 

Våbenlovens regler for knive 

Af våbenlovens § 4 fremgår, at det er 

forbudt at bære kniv eller dolk på alle 

offentligt tilgængelige steder, uddannel-

sessteder, i ungdomsklubber, fritidsord-

ninger og lignende, medmindre det sker 

som led erhvervsudøvelse, til brug for 

jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse 

eller har et andet lignende anerkendel-
sesværdigt formål. 

 

Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive 

med en klinge på højest 7 cm, der ikke 

kan fastlåses i udfoldet position. 

Med andre ord må man ikke gå med 

kniv, når man er ude eller i byen, 

bortset fra en lille foldekniv med et 

blad på under 7 cm, under forudsæt-

ning af, at klingen ikke kan fastlåses i 

udfoldet stand. 

Da ens bil også betragtes som et offent-

ligt tilgængeligt sted, må man altså kun 

have en lille foldekniv med et ikke-

låsbart blad liggende i bilen. 

Hvis formålet med at gå med kniv er 

erhvervsmæssigt, til husholdningsbrug, 

eller ved jagt, lystfiskeri eller sports-

dykning er der ikke nogen længdebe-

grænsning på kniven. 

Hvis formålet med at gå med kniv er 

anerkendelsesværdigt, må kniven være 

op til 12 cm.  

Dykkerkniv 
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  Makkertjek – stafetten 

I følge redaktøren er dette en ære som 

han uegennyttigt har tildelt mig, efter 

afbud af en anden ærefuld "makker". 

Sådan en hædersbevisninger afslår man 

bare ikke, selvom det er på et afbud. 
  

Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke  

 Det skete i de dage i forrige årtusinde, 

at der sad to mænd (Tommi og jeg) i en 

bar på Axeltorv og var meget "kloge".  

Samtalen bevægede sig hid og did og 

nåede også til Jacques Cousteau og hans 

forunderlige verden under vandet.  

I behagelig overrislethed klækkedes 

ide’en, vi skal prøve at dykke. 

Så vi startede undersøgelser hvor, hvor-
dan, hvad, samtidig med at vi fortalte 

om vores geniale ide, vidt og bredt.  

Jan Hæstrup (jo, han er stadig medlem, 

men sjældent set) hørte det og tilslutte-

de sig projektet. 

Jan var på dette tidspunkt chef for vores 

daværende formand, den ærværdige 

Peter Oldrup, så var den And barberet. 

 

Baracuda var valgt. Lige før begyndel-

sen på dette årtusinde troppede Jan og 
jeg op på en mark i Ballerup, Superare-

naen var ikke bygget den gang, for at 

starte turen under vandet.  

Dette til kursuslederens bestyrtelse, 

hvad var det han skulle hjælpe i og un-

der vandet. Tommi har astma og kunne 

ikke få en lægeattest, så han måtte hop-

pe af inden det sjove begyndte. 

Se det var starten på mine, indtil nu, 10 

år i klubben. 

 

Hvor mange dyk har du haft. 
 Dags dato har jeg logget omkring 250 

dyk, med et klart stigende antal over 

årene. Dengang jeg ikke havde dyk nok 

til at kunne komme med på en live-

aboard i syden, var det svært at nå sær-

ligt mange dyk på en sæson.   

 

Birgit's velorganiserede fyraftensdyk 

har også betydet at der bliver dykket 

regelmæssigt.  Så denne sæson kommer 

nok til at omfatte ca. 75 - 80 dyk. Heraf 
er 30 dyk på Philipinerne på eventyr, 10 

dyk på weekend ture i norden og resten 

båddyk og fyraftensdyk. 

 

Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor.  
Det startede i våddragt 7mm + 7mm, 

min første våddragt har tjent mig godt, 

den havde sit sidste dyk 2-10-2009 hvor 

jeg sluttede denne våddragtssæson.  

Når vandet og luften ikke er kold vil jeg 

fortsætte med at dykke i våddragt. Det 
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er enklere end tørdragt. 

Da jeg havde opnået "næsten" det nød-

vendige antal dyk til live-aboard i sy-

den, skulle dette selvfølgelig prøves, så 

til dette formål skaffede jeg mig en 
3mm heldragt.  Det har jeg aldrig for-

trudt, den er let at få af og på, den vejer 

ikke meget. Og hvis man kommer i 

nærheden af rust er man beskyttet. 

  

Vinteren var en periode med stilstand, 

den mentale tærskel våddragt og koldt 

vand kunne ikke overstiges, så ingen 

dykning mellem oktober og maj/juni.  

 

Så i 2007 besluttede jeg at skaffe en 

tørdragt, jeg fik den målsyet for ca 800 
dkr ekstra, hvilket jeg kun kan anbefale 

til andre. Så nu kan jeg dykke hele året 

rundt. Så jeg dykker i den dragt jeg sy-

nes passer til dykket. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker. (teknisk-, vrag- eller 

'blomster-dykker' eller lignende)  
Jeg har lidt svært ved at sætte en etiket 

på mig selv som dykker, men der er vel 

nogle karakteristika. Andre kan sikkert 
gøre det, så det overlader jeg trygt til 

dem. Jeg har ingen ambition om at blive 

teknisk dykker, eller ***. 

Jeg har ingen specielle præferencer mel-

lem rust og blomster, blot dykket er 

”godt", dette skal forstås i bred forstand. 

 

Jeg er bevidst om farerne, så jeg bliver 

aldrig en dykker der penetrerer langt ind 

i et vrag, eller dykker langt over min 

formåen og grænser. 

Jeg forsøger at holde min dykning KISS 
(keep it simple stupid), gør det enkelt, 

simpelt og let. 

Jeg gider ikke skynde mig, da hastværk 

er lastværk, og det øger risikoen for fejl 

og uheld. 

Er der noget du er specielt glad for 

ved dykning 

Jeg bruger dykning til at stresse af/falde 

til ro.  Samtidig er der en masse 

"spildtid" ved dykning, hvor man kan 
hygge sig med dykkerkammeraterne.  

Nogle dyk giver store oplevelser. 

Kammeratskabet i klubben og den 

hjælpsomhed der er. Eventyrene, at 

bruge dykning som undskyldning for at 

tage ud og mærke verden. 

 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk. 

Det der gør mig glad for dykning (se 

ovenfor).  Det dyk ser står klarest i min 

hukommelse er følgende.  
Tid feb 2007 

Sted Tofo Beach, Mozambique 

Dykker position Giants Castle. 

Dybde mellem 25 - 30 m. 

På det andet af vores "eventyr" havde 

jeg lokket gruppen med til Afrika nær-

mere bestemt Mozambique og Sydafri-

ka. Denne dag skulle vi lige en kort tur 

ret ud fra kysten. 

Vel fremme ved positionen gjorde vi os 

klare, helt klare, fordi vi skulle lave en 
negative descent, hvor vi går direkte til 

bunden uden stop i overfladen, så der er 

ingen margen, hvis man ikke har styr på 

sit grej.  

Da alle er klar og checket, sejler båden 

tilbage til positionen og på 3 vipper 11 

dykkere i vandet. Og starter svævet mod 

bunden. 

Jeg kommer i en position som en fald-

skærmsspringer, medens jeg spejder 

mod bunden i den moderate sigt. 

Nu kan jeg skimte bunden, hmmmm 
hvad er det, bunden virker mærkelig, 

pludselig ser jeg det. Lige under mig 

svæver en 6m manta elegant rundt om 

pudsestationen vi er blevet droppet på. 

Så mig i gang med at bremse, så bunden 
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ikke bliver ramt med et klask. 

Vi lander alle på bunden i en nogenlun-

de tæt gruppe, hvor vi ligger helt stille 

og nyder det skuespil der foregår lige 

foran os.  
Store mantaer cirkler elegant rundt over 

os, tilsyneladende helt uberørt af vores 

tilstedeværelse. 

Med os har vi vores faste frontlinie fo-

tograf G......, der frygtløs rykker så tæt 

på at han næsten kan røre kæmperne. 

 

Dette spektakle fortsætter til vi alle er 

ved at gå i deko eller mangel på luft. 

 

En stille tur op med fri opstigning, hvor 

det blot var store stimer af fisk vi kunne 
ligge og kigge på under sikkerhedsstop-

pet.  Vel i overfladen sejlede vi ind mod 

dykkercenteret igen, lidt uden fra kysten 

bliver der kaldt op til dykkercenteret at 

vi er på vej ind, medens der spejdes 

efter den rigtige bølge. 

 

Da den er fundet, gives der fuld gas og 

vi surfer på bølgen helt op på stranden. 

Når vandet trækker sig tilbage lægger 

ribben sig på sandet og vi kan tørskoede 
træde i land. 

Derfra er det blot 50 m gåtur op til dyk-

kercenterets terrasse, hvor den gode 

morgenmad venter. Se det er et dyk 

efter mit hoved. 

 

Har du haft 'et dårligt dyk', og kan 

du beskrive hvad der skete.  
Vi har vel alle haft dårlige dyk. Et dyk 

som var dårligt var for 2 år siden i Kri-

stiansand hvor vi skulle dykke på MS 

Seattle. 
Det var mit 3'die dyk i tørdragt. 

Jeg havde haft et i Øresund, der gik Ok. 

Og så havde jeg det første dyk i Kristi-

ansand tidligere på dagen, hvor jeg hav-

de haft problemer med at finde ud af 

hvor meget vægt jeg skulle bruge. 

Dette dyk endte med at jeg til sidst ikke 

kunne holde mig nede uden at jeg var 

på bunden efter en sten, som jeg så 

svømmede rundt med i hånden. 
Sidst i dykket tabte jeg stenen, og så 

kørte elevatoren op til overfladen. Hel-

digvis fra lav dybde og efter næsten at 

have gennemført sikkerhedstoppet. 

Oplevelsen betød at jeg var usikker på 

hvor meget vægt jeg skulle bruge, og da 

Carlo blev ved med at fortælle at jeg 

havde alt for meget bly på, var jeg tviv-

lende og utryk da vi senere sejlede ud til 

MS Seattle. 

Vi skulle ned ad en bøjeline til hækken 

på vraget. Det gik fint, der var noget at 
holde i. Da vi nåede vraget på 25 m var 

der bundet på på søgelænderet. Så jeg 

gik håndgang rundt langs søgelænderet, 

efter et kvarter turde jeg ikke længere, 

jeg var bange for at miste grebet og tage 

elevatoren til overfladen en gang til. 

Det skete heldigvis ikke, men det er 

ikke et dyk jeg husker med glæde. 

Jeg dykker stadigvæk med megen vægt 

når jeg bruger tørdragt, dog er jeg be-

gyndt at tænke på at det er måske ved at 
være tid til at prøve at veje mig lidt ned. 

PS. I går kom vi hjem fra Kristiansand, 

hvor vi havde 2 fine dyk på MS Seattle, 

denne gang uden problemer, det er et 

vrag der absolut er værd at besøge. 

 

 Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk. 

 Ja, men heldigvis uden konsekvenser, 3 

gange. Første gang fordi jeg ikke havde 

aftalt signalering i en speciel situation 

med makkerne. Vi skulle have et natdyk 
ved lynetten, vi var 3 og en af de andre 

skulle have det første dyk med et nyt 

undervandskamera. Jeg havde lidt pro-

blem med stivhed og smerte i det ene 

ben, så hvis kulden gjorde det værre 
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ville jeg overveje at afbryde dykket. Jeg 

fortalte dette til de andre. Vi dykkede 

og efter nogen tid besluttede jeg at af-

bryde dykket. Jeg prøvede at signalere 

dette til den nærmeste makker (med 
kamera), hvorefter jeg gik op og svøm-

mede tilbage til basen i overfladen. 

Resultatet blev at de 2 andre troede at 

jeg var væk, så de gik også i overfladen 

for at få lavet en eftersøgning efter mig. 

Læren af dette er at hvis man forventer 

specielle situationer under dykket skal 

man aftale signaler for dette inden, el-

lers er det for sandsynligt at kommuni-

kationen går galt. 

 

Anden gang var jeg 3'e mand på et dybt 
dyk til SS Robert, en af de andre havde 

ikke dykket længe, og dykkede med lånt 

ukendt udstyr. 

Vi hoppede i vandet hvor den første 

allerede ventede på 5m for at bekæmpe 

mulig søsyge. 

Vi dykkede ned til dækket hvor det vi-

ste sig at den lånte lygte ikke virkede, så 

vi havde en dykker uden lys. 

Vi svømmede rundt på dækket (30 - 35 

m) og inden vi havde set os om, havde 
vi overskredet vores bund tid med 5 

minutter, så vi skyndte os tilbage mod 

tovet, men fandt det ikke. 

Så var luften ved at være brugt i det 

lånte udstyr, så det var tid til at lave en 

fri opstigning. De to andre steg op som 

et par og jeg fulgte dem stille opad lidt 

længere nede. 

Ikke så langt fra overfladen var det al-

vor, luften var slut i det lånte udstyr og 

vi dykkede ud for at aflevere en dykker 

uden luft. Derefter gik vi 2 andre ned 
igen, indtil jeg var nede på 10 bar, så 

var det tid til andet end flaskeluft. 

Igen var jeg heldig den ekstra tid gjorde 

at jeg havde fået udstået mig straf inden 

jeg kom i overfladen igen. Læren af 

dette er at dyk inden for dine grænser på 

dagen og vær altid omhyggelig med 

udstyret. 

 

Tredie gang var et dybt dyk med en 
erfaren dykker der efter ca. 10 - 12 mi-

nutter på 36 m får freeflow. 

Dykkeren svømmer umiddelbart tilbage 

til tovet uden at kommunikere sit pro-

blem, og begynder straks opstigningen. 

Jeg undrer mig lidt over at vi skal over-

hale et andet par på vejen og ad tovet. 

Hele vejen op bremser jeg det jeg kan, 

fordi jeg godt nok synes at det går 

stærkt med at komme op. 

Vi når overfladen på 2 minutter. Jeg 

fattede først sammenhængen i overfla-
den. 

Det mærkelige her er at dykkeren havde 

selv sekundær luft med og jeg var der 

med en octopussy. Så læren er, at man 

ved ikke hvordan man reagerer, før 

man har prøvet det. 

 

Disse incidenter har lært mig følgende.: 

- Lav aftaler for det du tro kan ske. 

- Erfarne dykkere kan være farlige dyk-

kere, fordi erfaringen gør at man lettere 
forfalder til rutine. 

- Ingen ved hvordan de reagere i en 

nødsituation før de står i den. Dette er 

skræmmende. 

- Lær at klare dig selv, for det kan ske at 

din makker ikke kan hjælpe dig. 

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i dyk-

ker (tegn eller andet).  
Nej, det afhænger af dykket, men der er 

selvfølgelig ting man ikke burde glem-
me, for eksempel makkercheck. 

Her sikrer erfaringen at vi springer det 

let over, og der er ingen der kan sige sig 

fri, hvem har ikke været med til at sætte 

dykkere i vandet uden finner, uden bly 
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eller med lukket flaske. 

Her er der klart plads til forbedring. 

  

Er der nogle ting som du burde omta-

le eller spørge om, men ikke altid hu-
sker.   Husk makkercheck. 

 

Er der noget udstyr du drømmer om 

at få fat i, eller er der noget du svær-

ger til. 

Nej, egentlig ikke jeg forsøger at holde 

mine dyk KISS, ikke at dykke som et 

pyntet juletræ. 

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor? 

Det skal Tom, han har masser af dyk-
kererfaring fra dykning andre steder og 

med andre, dette kan være til inspiration 

for os andre i klubben. Jeg håber at det 

kan sætte spørgsmål med ved nogle af 

de stereotype holdninger, der findes i 

klubben. 

 

/Jørgen 

Tur til Kristianssand  
26 – 29. november 

 

Da Jørgen annoncerede turen til 

Kristianssand, tænkte jeg at det var 

herligt – Bent og jeg havde flere gange 

tænkt at det kunne være spændende at 
prøve at dykke i Norge. Men da det gik 

op for mig at turen var omkring 1. søn-

dag i advent, blev jeg lidt loren – det er 

da det tidspunkt af året hvor en dykker-

tur skal gå sydpå – langt sydpå!!!  

 

Nå, Bent og Jørgen fik mig dog overbe-

vist om at det ville være alle tiders – og 

nu havde vi jo også købt tørdragter i 

foråret.... 

 

Så af sted det gik – vi var 10 der tog af 
sted, og et lykkedes os at kunne nøjes 

med at bruge 3 biler – fyldt til randen. 

Vejret på vej ud torsdag eftermiddag 

lovede ikke 

godt – det 

regnede og 

blæste! Un-

der overfar-

ten mellem 

Hirtshals og 

Kristians-
sand havde 

vi forudbe-

stilt plads 

og spisning 

i restauran-

ten  

 

– og det var 

godt nok en 

stor og me-

get lækker 
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buffet: alt godt fra havet, diverse varme 

retter, smørrebrød, ost, salat og et kæm-

pe dessert og kagebord – og så var det 

inclusive drikkevarer – vin / øl / vand / 

te / kaffe. Vi blev meget mætte. 
 

På campingpladsen blev vi fordelt i 2 

hytter til 6 personer. For at være helt 

sikker på at undgå snorken, foretrak 

Søren dog at sove i telt ved siden af den 

ene hytte. 

 

Første dykkerdag oprandt med rime-

ligt vejr – skyet, men ikke regn, og af 

og til kiggede solen frem – og bedst af 

alt: blæsten havde lagt sig! Grøntsags-

dykkerne blev tilgodeset denne dag, og 
vi fik 2 vægdyk – det ene var et 'drift-

dive' – uden strøm! På dykkene kunne 

vi se vægge og skænter med dødninge-

hånd, søanemoner, bægerkoraller, for-

skellige slags søstjerner, taskekrabber, 

troldhummere, eremitkrebs, blåstak/

rødnæb, berggylter, torsk – og selvføl-

gelig de obligatoriske havkarusser. 

Sjovt nok virkede fiskene ikke særligt 

bange for os, og de kom ret tæt på – 

også selvom vi lyste dem i øjnene! Alt i 
alt minder livet og 'vandskabet' meget 

om det man ser i Lysekil.  

 

Til min overraskelse viste 

det sig at vandet var kol-

dere i overfladen end 

længere nede: vel ca. 6 

grader i overfladen og 11 

grader på 10 meters dyb-

de! Jeg har altid oplevet 

springlaget  'den anden 

vej', men det nok fordi 
jeg ikke normalt dykker 

om vinteren. Sigten var 

fin – vel en 15 meter - når 

man først var kommet 

igennem det øverste kol-

de, uklare og ferskere lag. 

 

Dagen blev sluttet af med lækker mad 

frembragt af Ole. Ja, hans bedre halvdel 

havde vist været den egentlige mester, 
men Ole varmede maden godt op. Og så 

stod den ellers på råhygge og klodsma-

jor-spil! 

 

Anden dag var vejret om muligt bedre 

end 1. dag: sol med lidt skyer og prak-

tisk talt ingen vind. Nu blev 'gammelt-

jern-dykkerne' tilgodeset, og vi starte-

de med at dykke på Seattle, et 140 me-

ters fragt/passagerskib fra 1928, som 

blev ramt i krydsild under 2. verdens-

krig og sank i 1940.  
 

Vraget ligger temmelig skråt på hav-

bunden på dybder fra 22 til 70 meter. 

Steen, der dykkede med trimix tog et 

solo dyk fra den dybe ende til den lave, 

mens vi andre hoppede i og gik ad linen 

ned til den lavere liggende ende, og 

dykkede rundt om den.  

 

Sigten var lige så god som dagen før, 

vraget var flot begroet med påfugleorm, 
søpunge, bægerkoraller og søanemoner.  



22 

 

 

Der er masser af huller at lyse ind ad, 

men vi så ikke rigtig nogle fisk – ja, 

altså på nær en enlig havkarusse. Vi 

havde fået at vide at vi skulle undlade at 

penetrere vraget, da det er gammelt, og 
der er fare for sammenstyrtning, så det 

lod vi være med. Nogle så gasflaskerne 

og den store tandkrans. 

 

Dagens 2. dyk foregik på Tom B. - et 

80 meter langt fragtskib, som nu ligger 

med bunden i vejret på kun 20 meters 

dybde. Her var det ok at penetrere, så 

det blev der! Dette vrag var ikke så flot 

begroet som Seattle, men til gengæld 

var der en hel del fisk: store berggylter, 

en stime torskefisk og blåstak/rædnæb. 
Og så var der taskekrabber.  

Bent og jeg fandt en gammel tejne, der 

sad fast på vraget og som et stort antal 

taskekrabber var blevet fanget i. Den 

skar Bent resolut op, så de 'små' pus 

kunne få friheden igen. Af en eller an-

den mystisk årsag fandt vi også en lang 

'vold' af sukkertang, der var revet op 

med rode – nærmest som om en stor 

græsslåmaskine var gået amok... mon-
stro det kan være 'efterladenskaber' efter 

et fiskefartøj ? 

 

Ole havde også sørget for en udsøgt 

middag denne aften, og klodsmajor-

spillene blev genoptaget. 
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Hvis I søger på ’Silfra’ på YouTube er 

der masser af videoer om det.) Det er 

naturligvis – ligesom hundredvis af 

andre dykkersteder – et ”top-5” sted.  

Men nu skulle det være, så jeg samlede 

en flok gale mænd til turen: 

TømrerTorben, der har haft certifikat i 

mange år, men ikke har dykket på det 

seneste 

Søren, der er tidligere medlem af AKS 

(anti-terrorkorpset) 

 

DykkerCarsten fra en klub, der ikke 

kan stave til Barracuda 

 

StoreOle, der aldrig har dykket og hel-

ler ikke skulle dykke – han ville bare 

godt med 

 

Martin, der har sin dykkeruddannelse 

fra NATO (Holland), men ikke havde 
dykket i lang tid 

 

Dan Norris fra Chicago (meget erfaren 

PADI-instruktør)  

Og mig. 

Tur til Silfra i  Is-

land. juni 

Sidste dag var rigtig kold – der var 

frost på plankerne på den lille badebro/

kaj, og havde vi de to forrige dage syn-

tes at fingrene blev kolde, blev de den 

dag bare endnu koldere – det værste er 
næsten at skulle samle og håndtere det 

iskolde metal i grejet.  

 

Vi skulle nå færgen hjem til Hirtshals 

kl. 16:30, så vi kunne lige nå 2 dyk før 

vi skulle afsted. For at dele sol og vind 

lige lavede vi først et naturdyk og 

derefter et vragdyk.  

 

Naturdykket foregik på en skrånende 

skrænt – et strømdyk – og denne gang 

med god strøm. Der var ikke så mange 
store fisk, men vi så en enorm stime af 

småbitte sandkutlinger, der 'sprang' til 

alle sider, når vi gled forbi. Vi endte på 

et plateau med sukkertang, som var 

vældig fint begroet af posthorn-orm, 

mosdyr og de polypdyr, der gør tangen 

helt pelset. Vragdykket foregik på Se-

attle igen. Denne gang var der mere 

strøm, så man kunne ikke komme hele 

vejen rundt om den øvre del, og sigten 

var dårligere. 

 

Turen hjem foregik i god ro og orden, 

med stor buffet, og i modsætning til 

udturen gyngende båden ikke ret meget 

under overfarten. Stor tak til Jørgen for 

et godt initiativ. 

 

Et sobert publikum: 

Nu er det jo en fortælling for et sobert 

publikum, så jeg har undladt at skrive 

om at man fandt et par fremmede herre-

underbukser på en af de kvindelige dyk-
keres værelse. Og om hvordan man 

fandt frem til ejer-manden ved hjælp af 

lugten !!! 

 

/Aase 
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Og så til Island: 

Vi aftalte, at det skulle gå løs fra den 6. 

juni til den 8. juni. 

Så ringede jeg til min gale direktør på 

Island (han hedder Gunnar) og aftalte, 

at han sørgede for et sommerhus til os, 

lejede en minibus til os og i det hele 

taget opførte sig gæstfrit mens vi var 

der. Det lovede han. 

StoreOle sprang fra i sidste øjeblik, 
fordi hans kone ikke var sikker på, at 

hun egenhændigt kunne styre nogle 

håndværkere, der skulle lave en masse 

hos dem den pågældende weekend. 

Og så af sted om lørdagen. Det hele gik 

meget fint. Der var en minibus til os i 

Keflavik, da vi landede ved middagstid 

- og Gunnar mødte os på vejen og viste 

os vej til et fint sommerhus, hvor der 
var udendørs spa og en meget fin ud-

sigt. 

Men ingen øl endnu! Vi havde nemlig 

aftalt med dive.is-gutterne, at vi ville 

lave midnatsdyk samme dag som vi 

ankom. 

Så vi kørte ud til det aftalte sted først på 
aftenen og blev mødt af en frisk fyr, der 

havde en masse grej med. Flere af os 

(TømrerTorben, Martin og jeg) havde 

aldrig prøvet tørdragter før, men det var 

overhovedet ikke noget problem, forsik-

rede han os. 

Så vi kom i dragterne, men specielt 

Martins så ikke ud til at slutte tæt i hal-

sen. 

Dér overraskede islændingen os sgu’! 

Han fandt en rulle sort tape (smal) frem 

og tapede den hastigt rundt om halskra-

ven på Martins dragt indtil Martin (der 

som gammel oversergent kan finde sig i 

rigtigt meget før han protesterer) be-

gyndte at blive gasblå i ansigtet. Så løs-

nede han det lidt. 

Vi måtte alle indrømme, at sådan en 

håndtering af en utæt dragt havde vi 

ikke set før. Dykker Carsten og Dan 

Norris, der var de to mest erfarne på 

holdet, mumlede begge forskellige ting. 

Så var det ellers ned i vandet. Der er en 

fin jerntrappe ned til vandet og selve 

svømmeturen er kun nogle hundrede 

meter, maxdybden er 20 meter og der er 
ikke ret meget vegetation (hvis nogen) 

eller dyreliv. Men et fantastisk syn alli-

gevel. 

Søg på Youtube.com på ’miracle 

silfra’ (fordi min biks hedder Miracle) 

og I finder Martins video fra en af ture-

ne. Vi fik et par stykker. Ganske sjovt. 

Vandet i Silfra  

(Som er en ret stor sø i øvrigt) stammet 

fra en gletcher 30 km væk eller så, og så 

løber det under jorden og ind i Silfra. 

Der er et par små ’swin-through’s også, 

som Dan Norris og vist også Dykker-

Carsten prøvede. 

TømrerTorben havde også lidt proble-

mer med vand, der trængte ind. Det blev 

også løst med sort tape, indtil han SLET 
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ikke kunne trække vejret. Meget impo-

nerende. 

Det var stort set dét. Så kørte vi hjem til 

hytten og spiste og drak øl m.v. 

Aftensmad:  

Det hører med til historien, at min gale, 

islandske direktør Gunnar spurgte os 

om eftermiddagen, om vi havde noget at 

spise når vi kom hjem fra dykket? Næh, 

det havde vi ikke lige tænkt på. Hvorpå 
han gravalvorligt fortæller os, at ”han 

vil se, om han har nogle fisk i sin sø”, 

kører hjem til sit eget sommerhus, fan-

ger ni ørreder, renser dem, forbereder 

dem med krydderier, pakker dem ind i 

stanniol og efterlader dem i vores køle-

skab, så de lå der da vi kom hjem. 

Søndagen blev brugt til sightseeing og 

så tog vi hjem mandag morgen. 

En meget lille verden: 

Under sightseeing-turen søndag viste 

det sig iøvrigt, at Lindholm og Dykker-

Carsten havde noget til fælles: 

 Søren havde for mange år siden ledet 

en operation mod nogle fæle hash-

smuglere, der kulminerede i Helnæs-

bugten. Deres RIB blev beslaglagt og 

solgt på politiets auktioner til en dyk-

kerklub, der ikke kan stave til Barracu-

da… 

Det er en lille Verden, og den blev lidt 

mindre i de to-tre dage, hvor vi gutter 

havde det sjovt sammen på Island.  

Silfra selv? Tjah, pæn sigt, og ellers 

intet at kigge på. Man dykker bare mel-

lem to stabler af klippeblokke, der sik-

kert tilhører hver sin kontinentalsokkel, 

men det kan man jo ikke se . 

/Mogens N. 
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Baracuda har over efteråret/vinter 2009 haft et samarbejde med Ballerup Ungdoms-

skole, hvor vi sammen har tilbudt kommunens unge at få en CMAS1*  uddannelse 

 

8 unge i alderen 14-17 år tog udfordringen op og således startede vi 

op 7. september. Fra klubben stillede vi med Leif som kursus leder 
og ABC træning og Birgit/Dan på teori og udstyr. 

 

Det har fra starten været vigtigt, at eleverne skulle uddannes på sam-

me grundige måde som vi normalt gennemfører en uddannelse og at 

de unge ikke fik nogle ”fribilletter” – det skulle hurtigt vises sige at 

det heller ikke var nødvendigt! Alle var nemlig skarpe fra starten, 

nogen øvelser var sværere end andre, men med træning og engage-

ment, kom alle træningsmæssigt i mål. 

 

Vi blev dog nødsaget til fra starten af at lave en smule om på vores 

koncept, idet Baracuda altid giver teori til 2* niveau, men da vi kun 

havde én dag pr uge til både teori, ABC og udstyr, skulle vi tænke 
lidt anderledes. Vi startede derfor fra bunden med udvikling af nyt 

teori materiale, ABC og udstyrslektioner. Eleverne startede derfor 

med teori fra 18:30 til 19:30. Så gjorde vi udstyr klar og var klar i 

svømmehallen kl. 20:00, her blev eleverne delt i 2 hold, et hold til 

ABC og et til udstyr og efter 45 min. skiftede de hold – det viste sig 

at være en stor succes, da vi både kunne fastholde engagementet hos eleverne og hav-

de god tid til at afhold de øvelser der skulle til. 

 

16. november blev der for alle elever aflagt både en teori prøve og en 

udstyrsprøve. Udstyrsprøve er som sådan ikke et krav fra DSF, men 

noget Vi fra Baracuda anså som vigtigt for at se om alle havde prak-
tisk dykker forståelse før åbent vands dykning. Prøven foregik med 

én elev og én instruktør. Eleven lavede med fuld anlagt udstyr et 

stående skridt spring, efterfulgt af en neddykning og aftagning af alt 

udstyr og korrekt uddykning, 15 sekunder i overfladen og derefter 

neddykning og på-montering af alt udstyr. Derefter skulle eleven bjærge instruktøren 

25m og som afslutning afmonterer sit udstyr i overfladen og række 

det til næste person på kanten. Alle bestod prøverne. 

 

Mandagen efter skulle eleverne aflægge ABC prøve. 300 meter fri 

svømning i eget tempo - uden ABC udstyr og uden at røre bassinets 

ende kanter - efterfulgt af 15 meter svømning under vandet. Derefter 

ophentning og bjærgning af dukke, som bjærges 25m. Så skulle de 
lave en Jack Knife med aflægning af finner på bunden, korrekt ud-

dykning – OK-tegn i overfladen. På bunden skulle udstyr tages på og 

CMAS * Samarbejde med                                                                                   Ballerup Ungdomsskole 
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snorkel tømmes i overfladen, for til sidst at neddykke til blybælte, aftag/påtag maske 

– tøm maske – uddyk – tøm snorkel i overfladen – og det klarede alle eleverne selv-

følgelig også. 

 

Så var vi klar til åbent vand. Weekenden 28/29. november skulle der 
dykkes for første gang, grundet vejret var vi tvunget til at finde et 

sted som lå godt i læ, der var varslet 10-13 s/m fra sydvest og valget 

faldt derfor på Hornbæk, på stranden vest for havnen. Lad det være 

sagt med det samme, eleverne fik en hardcore introduktion til dyk-

ning, det blæste på stranden dog ingen bølger, men en kraftig strøm 

på mellem 0,5 og 1 knob og da bunden vest for Hornbæk havn er alt 

andet end interessant, var det ingen let start – hatten af for det gode 

humør og gå-på-mod! 

 

Søndagen var straks mere spændende. Her var der varslet 5-8 s/m fra 

Sydøst skiftende til øst så vi kunne nu komme til Tisvilde – kæmpe 

parkeringsplads helt for os selv og lige ned til stranden… og dog, der 
var lige et Mountainbike løb der skulle afholdes med 700 deltagere – 

der var liv på stranden denne søndag! Vejret var derimod med os, vi 

lå i læ for vinden og solen viste sit kønne ansigt. Vandet var ”blødt” 

og ingen strøm og fantastiske 7oC. Og her var der noget at se under 

vand, pludselig kunne man huske sin egen fascination af livet under 

vand, når man hørte en begejstret elev fortælle om en flot skinnende musling, der 

pludselig viste sig at være en fladfisk eller store søstjerne i flotte lilla 

farver – jo dykning er nu dejlig! 

 

Desværre var Danmark ramt af influenza i perioden optil prøveaf-

læggelse og det betød desværre af en enkelt elev var syg da vi skulle 
i åbent vand og derfor mistede de 4 første dyk. Det betyder at vi ta-

ger ham med på vores næste elev hold, hvor han tager sine dyk med 

dem. Ærgerlig, men et kompromis. 

 

Da dette indlæg blev skrevet mangler vi stadig det afsluttende dybde dyk til 18 meter, 

men mon ikke det går lige så godt som tidligere. Vi satser på at 8 

dejlige unge mennesker kommer med i gruppen af dykkere og fast-

holder deres nyligt fundne interesse i dykning – gerne i Baracuda. 

 

Instruktørgruppen bag elev holdet vil gerne herigennem sige tak til 

alle dem i klubben, som hjalp til med de praktiske forhold omkring 

afvikling af træning og dykning, uden jeres hjælp var det ikke samlet 
set blevet så vellykket, både for elverne men også for os som klub –    

TAK!  På vegne af instruktørgruppen /Dan  
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I forbindelse med opstart af fridykning i 

Baracuda dykkerklub har jeg og nogle 

få andre været på fridykkerkurser. 

 

 Det første kursus som vi deltog på var 
finnesvømning kursus. 

Det blev afholdt af Jesper S. 

(nordisk mester i CWT – Konstant 

Vægt med finner – svømmende neddyk-

ning og opdykning med bly og finner til 

91 meter). 

 

Tilmelding: 

Tilmeldingen til dette kursus var lidt 

morsom, da der skulle skrives folks 

navne, DSF nr og alder på tilmeldings-

blanketten. Det var første gang jeg ople-
vede, at man ønskede at kende folks 

alder ved DSF kurser. Jeg tilmeldte 4 

personer fra Baracuda, Gitte F, Søren R, 

Jan O og mig selv. 

 

Misforståelser: 

Et var svært at lade være med at trække 

på smile-

båndet, 

da jeg fik 

svar tilba-
ge  

 

fra Jesper 

Stech-

mann. 

Han hav-

de til-

meldt os 

holdet, 

men der havde været en god grund til de 

ønskede oplysninger om alder. Kurset 

var tiltænkt juniorer, hvilket ikke frem-

gik af tilmeldingen og annonceringen af 

kurset ! 
 

Jeg havde jo ikke ligefrem tilmeldt juni-

orer. Gitte var yngste tilmeldte fra vores 

klub og den eneste af os 4 der ikke hav-

de rundet de 40 år !!! 

 

Pga den fejlagtige annoncering ændrede 

Jesper kurset fra et direkte junior finne-

svømmekursus til et mere generelt fri-

dykker- og finnekursus for alle alders-

grupper. 

 
Den 26 sep drog vi 4 Baracuda’er af 

sted for at deltage i kurset, der blev af-

holdt i sportsdykkerklubben Dråben i 

Svendborg. Efter ankomst gennemgik 

Jesper S lidt alment teoretisk fridykker-

materiale, hvorefter vi begyndte at gen-

nemgå vejrtrækning. Fridykning drejer 

sig primært om vejrtrækning og kontrol 

over sin egen krop. Det er vigtigt at 

trække vejret rigtigt for så derefter at 

holde kroppens aktivitetsniveau på et 
minimum. Så har man forudsætningerne 

for at fridykke. 

 

Efter den teortiske gennemgang, hvori 

der også indgik et par åndedrætsøvelser 

gik vi i svømmehallen. 

 

I svømmehallen: 

 Der fik vi mulighed for at træne svøm-

ning under vandet med Jesper som in-

struktør. 

Der var mono-finner, som vi kunne 
låne, så det var bare med at få et par 

finner på samt en halsvægt, så man ikke 

”flød ovenpå vandoverfladen”.  

 

Personlig har jeg altid regnet med at 

Fridykning i  

Baracuda 

Foto af Jesper fra www.qdiver.dk 
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monofinner må være noget af det mest 

optimale indenfor svømning under 

vand. Jeg blev dog lidt skuffet, det er 

langt lettere at svømme med almindeli-

ge finner, i hvert tilfælde for mig. Det 
har selvfølgelig også noget med tilvæn-

ning at gøre, men helt let er det ikke 

med mono-finner. 

 

Bare det at ”træde vand” med monofin-

ner for slet ikke at tale om at man hop-

per i vandet og skal påtage monofinnen 

i overfladen, det kan give en nær druk-

nedød oplevelse  

 

Da kurset var slut havde vi alle haft en 

god dag og på flere måder en spænden-
de dag. En ting som dog var samtaleem-

ne på turen hjem i bilen var, hvordan 

Jesper Stechmann ved vejrtræknings-

øvelser kunne trække mave og indvolde 

up under brystkassen, så man nærmest 

kun kunne se hans rygsøjle med lidt hud 

omkring. Et fantastisk syn, men Jesper 

kunne mere, når han sad der i yoga stil-

ling med overkroppen ”siddende fast 

på” en tynd pind (rygsøjlen), så trænede 

han også lige smidighed for hans rib-

ben, det gjorde han ved at tage fast i 

brystkassen med en hånd på hver side 

og så rive brystkassen 5-10 cm længere 
ud ! 

En en øvelse han dog IKKE ville anbe-

fale for nybegyndere… 

 

/Bjarne  

I næste nummer bringer Baracuda-

bladet mere om fridykning.  Også om  

det næste kursus som fridykkerne var 

med til. /Red 

 
Nedenfor er et billede fra fra Dahab  i 

Egypten. Det ligger lige ved siden af 

”Blue Hole” og her er et dyk i en lille 

kløft der munder ud gennem et hul  i 

revet ca 27 meter nede. Det er Jesper 

der her runder  de 27 meter inden op-

stigningen.  

 

http://www.youtube.com/watch? 

v=vlEBaIPlxg0 



30 

 

 

Mandag d.25.01.10, kl.19-22. Hos 

Baracuda, teorilokalet. Evaluering af 

opgaveløsninger v/ Søren, DSF. 

 

Dette første modul vil eventuelt blive 
gentaget afhængig af interesse og be-

hov. Der er dog p.t. ikke aftalt datoer 

for dette. 

 

Når foråret nærmer sig med mere rime-

lige temperaturer i luften og i vandet vil 

der blive afhold et nyt modul i åbent 

vand. Datoer herfor er p.t. heller ikke 

aftalt endnu. 

 

Indholdet af uv-fotokurset vil kunne 

præges meget af de deltagende klub-
medlemmer, idet kursusform og ind-

hold vil være meget fleksibel.  

 

Jeg har tidligere rundsendt invitation 

via groupcare til deltagelse i kurset, og 

der er mange fra klubben, som har vist 

interesse for at deltage. Da det først er 

nu, der kommer datoer på arrangemen-

tet vil jeg foretage en ny rundsendelse 

på groupcare, så man har mulighed for 

at tilmelde sig, ligesom man får yderli-
gere oplysninger om indhold og anbefa-

let litteratur, idet Søren har lovet at 

komme med yderligere informationer. 

Så hold øje med mailboksen, jeg regner 

med en rundsendelse her i begyndelsen 

af december. 

 

Pris: 

Til sidst skal det nævnes, at kurset i 

princippet er gratis, men der bliver dog 

tale om et mindre beløb til dækning af 

diverse omkostninger. Du er velkom-
men til at kontakte undertegnede, hvis 

du vil vide mere om ovenstående.  

 

/Foto-Ole  

DSF  

UV-fotokursus i klubben 

Som tidligere oplyst havde vi Søren Pe-

tersen fra fotoudvalget i DSF ude i klub-

ben for at fortælle om de kurser, som 
DSF kan afholde i uv-foto.  

 

Det kommende kursus vil indeholde rent 

hardcore teori omkring fotografering, 

øvelser i svømmehal og åbent vand med 

hensyn til at styre, hvad der egentlig 

kommer på ”billedet”, når man trykker på 

udløseren, ligesom der er en del omkring 

afbalancering og adfærd som uv-fotograf 

samt endelig det vanskelige punkt: Kom-

position.  

 

Begyndere og øvede: 

Kurset henvender sig i øvrigt både til 

nybegyndere og mere øvede fotografer. 

Vi har nu aftalt første forløb med Søren, 

og der bliver tale om følgende aktiviteter, 

som vi kan kalde det første modul: 

 

Mandag d.18.01.10, kl.19-22. Hos Ba-

racuda, teorilokalet. Teori og opgaver 

til næste gang v/ Søren, DSF. 

 

Onsdag d.20.01.10. Hos Baracuda, i 

svømmehalen. Løsning af opgaver på 

egen hånd. 
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Den d. 21.11.09 

24 baracudaer deltog.  

 

1: Valg af dirigent: 
Ole Rasmussen blev enstemmigt valgt. 

Ole konstaterede generalforsamlingen 

for lovlig indkaldt. 

 

2: Formanden aflægger beretning for 

det forløbne år. 

Formanden startede med at gennemgå 

forløbet omkring anskaffelsen af klub-

bens nye XS-Rib, som klubben først 

modtog i begyndelsen af august grundet 
en mindre forsinkelse og efterfølgende 

sommerferie. Ole takkede bådudvalget 

for dets arbejde og medlemmerne for 

deres store interesse på at erhverve sig 

sponsorbeviser.   

Ole lykønskede årets * elever og bød 

dem endnu en gang velkommen til Ba-

racuda. 

 

Baracuda har fået en ny ** instruktør i 

Jan Ole og en ny * instruktør i Dan An-

dersen.  
Også disse blev lykønsket. Baracuda 

har nu 8 ** instruktører og 3 * instruk-

tører, så det bliver ikke noget problem 

at mandsopdække kommende elever.  

 

Svømmehallens nye varmtvandsbassin 
er nu færdigt. Desværre vil det koste os 

kr. 500,- pr. time at hoppe i det. For-

manden arbejder dog på at få en mere 

lempelig aftale med bademesteren. 

 

Ole nævnede derefter, at der har været 

nogle problemer med at Triton ikke er 

ude af bassinet til tiden. Dette er nævnt 

overfor bademesteren. Skulle der opstå 

lignende situationer vil bestyrelsen ger-

ne orienteres herom.  

 
Bjarne Glerup har øget aktiviteten i 

svømmehallen via Baracuda Olympic: 

Undervandsspydkast, 

baderingssejlads, hævning af blyklodser 

med plastpose og lungekraft m.m. En 

aktivitet, der fik konkurrencegenerne 

frem.  

 

Som noget nyt blev der etableret et 

samarbejde med ungdomsskolen, der 

udmøntede sig i et * kursus for 8 unge 
og med muligheden af at få et par dyk-

kerinteresserede forældre ind i Baracu-

da. Viceungdomskoleinspektøren, Mi-

chael Turbo, har givet udtryk for stor 

tilfredshed og glæder sig over at hans 

tidligere snorkelundervisning er blevet 

udskiftet med kurset, som i øvrigt bidra-

ger til klubkassen.  

 Ole takkede instruktørholdet for deres 

store arbejde. 

 

Ole appellerer atter til, at hver mand 
tager sin tørn med at være kantbisse. En 

deltagelse vil ydermere give mulighed 

for at vinde ét af 3 flotte gavekort til en 

dykkerbutik.  

 

Referat af generalforsam-

lingen i Baracuda.  
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Formanden havde efterspurgt en re-

spons på vort klubblad for at finde ud 

af, om det bliver læst og således er pen-
gene værd.  Der havde ikke været nega-

tiv respons og Ole takkede alle, der har 

bidraget med artikler og billeder til et 

flot klubblad, som vi kan være stolte af. 

En særlig stor tak til Jan Morgils for det 

store arbejde, som han har lagt i bladet 

gennem det seneste år.   

 

Nitroxanlægget har været brugt flittigt 

i år. Der er anskaffet en ekstra iltflaske, 

som dels sikre, at der hele tiden er ilt 
dels gør arbejdet med at hente ny flaske 

nemmere. En iltflaske var tømt, fordi 

flaskeventilen ikke var lukket efter en 

fyldning.  Ole takkede Jan Sørensen, 

Skrotteren, for donation af ilten og ma-

nede til omhyggelighed med påfyldning 

og udfyldelse af fyldejournalen.  

 

Garagen har fået ny garageport, der 

længe havde stået til reparation eller 

udskiftning. Den nye båds bredde gjor-

de en udskiftning nødvendig. Den nye 
rulleport har haft en udgift for klubben 

på kr. 12.200,- idet Kommunen har gi-

vet et tilskud. 

 

4 baracudaer, Jan O., Bent, Anne og 

Ole, var sidste år til julefrokost hos 

Schneider Elektronic, hvor de servicere-

de ca. 100 glade julefrokostgæster med 

udskænkning i baren og oprydning. Et 

job, der indbragte klubben kr. 5.400,-. 
Seancen gentager sig i år.  

 

Klubbens åbne turudvalgsmøder har 

haft skiftende succes. Nogle gange del-

tager der kun få og andre gange mange 

medlemmer. Det er godt, når mange vil 

deltage aktivt i planlægningen af klub-

bens ture. Desværre skete der en kom-

munikationsbrist ved det sidste møde, 

hvor turudvalget og uddannelsesudval-

get ikke havde koordineret deres aktivi-

teter. Der var tale om dobbeltbookning. 
Man vil fremover sikre, at dette ikke 

gentager sig.  

 

D. 17. november blev der gennemført 

en succesfuld introaften til det kom-

mende elevhold.  Bjarne, Birgit og Dan 

stod for denne aften, hvor 12 personer 

viste interesse for dykningens verden.  

Der er sket meget gennem de seneste år 

i klubben. Meget nyt er kommet til, 

vores faciliteter er tip top i orden. Vi 
har det, der skal til for at trække nye 

medlemmer til. Et godt sammenhold 

medlemmerne i mellem, ny båd, ny 

kompressor, continious blending Nitrox, 

masser af godt elevudstyr og ikke 

mindst misundelsesværdige klublokaler. 

 

Vi kan være stolte af vores klub med 

alle de aktiviteter, vi har gang i: Bjarne, 

der arbejder med at få en fridykkergrup-

pe op at køre og Carsten, der står for 

uddannelsen af bådførere, et fotoudvalg, 
der havde et hold med ved danmarks-

mesterskaberne  i UV foto  og som kom 

hjem med et godt resultat og ikke 

mindst masser af spændende dykning.  
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Baracuda har medlemsfremgang og 

har aldrig haft så mange DSF medlem-

mer som nu, 132 medlemmerne. Dette 

skyldes, at vi alle er gode ambassadører 

for klubben. Vi udbreder kendskabet til 
vor klub.  

 

Tag godt imod vore kommende med-

lemmer. Elever som allerede uddanne-

de. PADI eller CMAS. Hjælp dem ind i 

vor klub, snak med dem og vis dem til 

rette så de føler sig velkomne og har 

lyst til at blive.  

 

Tak for en god dykkersæson 2009. 

God dykkersæson 2010.  

Beretningen blev enstemmigt god-

kendt. 

 

Herefter fortsatte formanden med at 

give baggrunden for valget af Årets 

Baracuda. (Se side 4 ) 

 

Herefter fortsatte formanden med et  

oplæg til drøftelse om klubbens visio-

ner:   

Men inden dette fortalte Ole om klub-

bens status for 10 år og 5 år siden samt 
nuværende status.  

 

For 10 år siden var der en årlig klub tur 

til Rødehavet. Ingen kendte til Nitrox 

og teknisk dykning. Alle dykkede med 

BCD og med en enkelt 12l eller 15l 

flaske og kun få havde to regulatorer på 

førstetrinet.  

 

For 5 år siden var der flere udenlandstu-
re. Vi blandede nitrox efter dekante-

ringsmetoden. Snakken om DIR og det 

tunge grej var begyndt.  Vi dykkede 

med octopus, ponyflaske, 2 førstetrin og 

dobbelt sættene begyndte deres indtog. 

 

I dag rejser klubbens medlemmer til 

Rødehavet på alle tider af året og der 

arrangeres ture til fjernere egne af ver-

den. Vi har continious blending. Vi har 

6-8 medlemmer med dobbeltsæt ståen-

de.  
 

Hvordan ser klubben ud om 5 år? 

Har vi trimix, en juniorafdeling, et UV 

rugby hold, 2 både, er vi flere medlem-

mer eller færre, dykker vi, der er aktive 

i dag også om 5 år? Og hvad skal der 

til?  

 

Har vi følgende interessegrupper  

UV jagt , UV arkæologi , UV foto, UV 

Rugby, Fridykning, Vandpolo 
Finnesvømning, Trimix 

 

Har vi Padi/CMAS  uddannelse i 

klubben ?  

 

Elevudstyr. Skal vi tilbyde komplet 

udstyr til eleverne ? Udlejning  af elev-

udstyr ?   

 

Dykning i forskellig sværhedsgrad 

Dybere dyk - 30+ Dekodykning 

Teknisk dykning 
Ungdomsafdeling, 18-25 år 

Juniorafdeling,  14-18 år 

Børnedykning, under 14 år. 
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Socialt 

Fester ? Arrangementer for hele famili-

en ? Fællesspisninger ? 

 

Spørgsmål:  
Hvad skal der til for at vi stadig har lyst 

til at komme i klubben om 5 år? 

Hvad skal der til for at Baracuda fortsat 

er en attraktiv klub? 

 

Herefter var der åbnet for debatten. 

Interessen var stor.  Nedenfor et ud-

pluk af de mange kommentarer.  

 

Genoptag vragturene med kuttere som 

for 10 år siden. 

Yngre kræfter ind i klubben.  
Unge har ikke råd til sporten. Tilbyd de 

unge en billig leje af udstyr i kortere 

eller længere tid. F.eks. fra starten af 

uddannelsen indtil de har opnået ** 

CMAS.  

Styrk kernemedlemmerne. Dem som er 

lidt ældre og har råd og tid til sporten. 

Tilbyd dem videreuddannelse.  

Vil ikke være med til at betale for unge, 
som alligevel ikke bliver i klubben ret 

længe.  

Har unge og gamle de samme interesser 

i dykningen. Risiko for opsplitning af 

klubben. 

Vil gerne arbejde med unge.  

Teknisk dykning kan tiltrække og fast-

holde nogle. Kan også give en fraktio-

nering af medlemmerne. 

Styrk klubrelaterede ture ved at annon-
cere dem i god tid.  

Find en nemmere metode til hurtig 

kommunikation angående klubturene. 

Ikke alle anvender computer dagligt. 

Brug derfor SMS.  

 

En efterspurgte flere fester og fælles-

middage, der dog så skulle foregå lidt 

tidligere på aftenen. 

 

 3: Beretning fra udvalgene og gen-

nemgang af udvalgenes aktivitetspla-

ner: 

 

Barudvalget: Ole 

God omsætning. Bidrager pænt til klub-

kassen. 

Festudvalget: Birgit. 

Festudvalget mangler medlemmer her-

under gerne nogle fra børnefamilierne.  

 

Fotoudvalget: Jan M. 

Der er arrangeret kursus med DSF. Stor 
interesse for udvalget. Nogle optager 

med video. Der vil blive annonceret 

fotoaftener. En efterlyste muligheden af 

at anvende en fotoramme.  

 

Fundraising: Carsten 

Der er p.t. ingen ansøgninger ude. An-

søgningen hos Tryg angående tilskud til 

båden blev desværre afvist. Udvalget 

afventer nye projekter. 

 

Husudvalget: Ole 
Der er arbejdsdag d. 9. januar. Herunder 

ønsker udvalget at få reorganiseret gara-

gen således, at filebænken flyttes ind til 

båden og der opsættes reoler til flasker, 

hvor bænken står nu. Det er målet, at 



35 

 

 

alle flasker skal ligge på hylderne.  

Skiltet skal nedtages for reparation og 

kælderen skal tømmes.  

Speedy efterlyste en bedre oprydning i 

visse områder. Herunder kontoret og 
mødelokalet, hvor der ligger udstyr. 

 

Kompressorudvalget: Allan 

Alt serviceres til tiden og er i god stand. 

Budgettet er lidt stramt. Man vil under-

søge priserne på filtre m.v. over nettet.   

Én efterlyste en nitrox/luft bank.  

Materialeudvalget: Carsten 

Bådmoteren er serviceret for første 

gang. Visse defekter på båden vil blive 

repareret hurtigst. Det drejer sig om dug 

i VHF og omdrejningstæller samt en 
softwarefejl på ekkoloddet. Fejlen kan 

fjernes ved at skifte billede.  

Vindspejl og ankerstativ vil blive mon-

teret i løbet af vinteren. Skal først teg-

nes. 

Kommunen har opmagasineret 2 nye 

BCD´er i forbindelse med kurset for 

ungdomsskolen. 

Klubflaskerne skal mærkes tydeligt evt. 

males og nummereres. 

Værktøj skal gøres tilgængeligt for alle 
og have faste pladser.  

Parkering forbudt skilte skal opsættes. 

Der er indkøbt en ultralydsrenser. 

Der er ønske om et manometer til at 

måle mellemtrykket. 

 

Redaktionsudvalget: Jan M. 

Udgivelse af bladet er afhængig af at 

medlemmerne kommer med artikler og 

billeder. 

Jan modtog megen ros for bladet og 

Allan for, at han trofast og hurtigt fik 
sat det på hjemmesiden, dog først efter 

at det var udsendt til medlemmerne. 

 

Webudvalget. Søren R. 

Søren vedligeholder hjemmesiden, hvor 

Bjarne dog står for uddannelsessiderne. 

Søren opfordre til at hjemmesiden får 

en overhaling, men har p.t. ikke selv tid 

til at udføre arbejdet, men vil gerne fort-

sat stå for vedligeholdelsen. Efterlyser 
gode billeder. 

 

Sikkerhedsudvalget: Birgit 

Der har ikke været episoder i løbet af 

året. 

Der har i det forgangne år været taget 

initiativ til at holde nogle aftener med 

sikkerhedsøvelser. Der var dog ikke 

mødt nogen op. Måske grundet mangel-

fuld annoncering.  

Et medlem foreslog, at sikkerhedsudval-

gets møder blev holdt for lukkede døre 
således, at personfølsomme oplysninger 

ikke kom ud i et bredere forum.  Møder, 

hvor sådanne forhold måtte være på 

dagsordenen, kan holdes for lukkede 

døre.  

 

Svømmehalsudvalget: Bjarne 

Der havde ikke været megen aktivitet i 

løbet af året.  

 

Fridykkerudvalget: Bjarne 
Et nyt udvalg, som vil have et program 

klar for sæsonen i løbet af kort tid. 

 

Turudvalget: Allan 

Der har været mange ture med mange 

tilmeldte. I perioden uden klubbåd blev 

der lejet en båd.  

Et medlem ønskede, at turene kunne ses 

i klubbladet. 

Klubben giver ikke tilskud til ud-

landsturene.  

 
Uddannelsesudvalget: Bjarne 

Der er blevet afholdt * kursus, men ikke 

** kursus grundet mangel på elever. 

Der afholdes netop et * kursus for ung-

domsskolens elever. I alt 8 deltager.  
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Der har været afholdt et tørdragtskur-

sus. 

Alle undervisere har en børneattest. 

Der er lavt nyt * præsentationsmateria-

le.  
Introaftenen havde 12 gæster.  

 

4: Godkendelse af revideret regn-

skab. 

Kassereren gennemgik regnskabet med 

største fornøjelse. 

 

  

 

Dette flotte regnskab blev godkendt 

med stor applaus. (Man turde ikke andet

– se billede side 6) 
 

 

5: Behandling af eventuelt indkomne 

forslag: 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6: Gennemgang af budget og fastlæg-

gelse af kontingentets størrelse. 

Kassereren gennemgik budgettet, der 

udviser et underskud på kr. ??? 

Da klubbens likviditet er solid blev det 
foreslået, at kontingentet fortsættes 

uændret. 

Begge forhold blev enstemmigt vedta-

get. 

 

7: Valg af bestyrelse:  

Valg af næstformand og kasserer.  

Valg af to bestyrelsesmedlemmer, to 

suppleanter, to revisorer og en revisor-

suppleant. 

Som første suppleant udpeges den, der 

har fået flest stemmer. 
Næstformand: Jan O. 

Kasserer: Leif H. 

Bestyrelsesmedlemmer:  

Henrik P.  

Jesper M.  

Bestyrelsessuppleanter:  

Eva R.  

Lars G.  

Revisorer:  

Berit C.  
Jørgen D. 

Revisorsuppleant:   

Lars-H. Nielsen 

Alle ønskede genvalg, og alle blev gen-

valgt med applaus. 

 

8 Valg af udvalg: 

Se andet sted i bladet: (side 31) 

 

Vor ærede formand gik herefter over til 

uddeling af årets kantbissegavekort.  

Bjarne udtrak følgende heldige vindere 
af gavekort til Scubagear: 

Vinderne blev: 

Tom og Jørgen.  Kr. 1.000,- til deling. 

Nils H.                Kr.    750,- 

Birgit.                   Kr.   500,- 

 

9: Eventuelt: 

Her har alle taleret og indlæggene refe-

reres ikke.  Herefter afsluttede forman-

den og dirigenten som takkede for god 
ro og orden. 

 

/Dirigent: Ole R. 

/Sekretær: Carsten S. 
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Referat af bestyrelses-

møder i  Baracuda: 

TID:  Torsdag d. 8. oktober 2009  kl. 

Afbud:          Jesper 

 

1: Valg af dirigent.   

  Jan 
 

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede.  

 Carsten 

 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

 OK 

 

4: U- og afsluttede opgaver. 

 Intet nyt. 

 

5: Orientering fra formanden.  

Bjarne overvejer at søge om tilladelse 

til brug af varmtvandsbassinet ½ time 

om ugen. 

Triton har lidt svært ved at være ude af 

bassinet til kl. 20.00. Videregivet til 

Poul Erik. 

                  

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 

Regnskabet er godkendt af revisorerne. 
Kontingentindtægterne er stigende 

grundet flere  indmeldelser. Der er eks-

traordinære indtægter på kr. 105.000,-. 

Salg af båden og en gave. 

 Overskuddet bliver således på ca. kr. 

161.000,- Der er aktiver for ca. kr. 

273.000,- og en  egenkapital på kr. 

236.000,-. Der er således ingen krise i 

Baracuda, da økonomien er sund. 

     

7:  Status på båd:   

Trailer er ændret og vægtdeling er Ok 

således, at kugletrykket kan ligge inden 

for 100 kg. Arbejdet fortsætter med 

indretning omkring vindskærm, anker-

holder m.m. 

 

8:  Pris for leje af klubbens grill, bor-

de stole og service: 
Var medtaget ved sidste møde. 

 

9: Udvalgsrunde. 

 

Uddannelsesudvalget. 

Ungdomskurset går godt. 

Miniudvalget, der arbejder med konver-

teringsforholdene vedr. PADI/CMAS 

fremlægger  deres holdning ved et ud-

dannelsesmøde d. 3.11. 
 

Materialeudvalget: 
Ole foreslår indkøb af ultralydsudstyr 

med et budget på ca. kr. 600,00 

Ole undersøger om vi kan få den på 

prøve. 

 

Turudvalget. 

Intet nyt. 

  

Sikkerhedsudvalget:  
Datoer for træning fremkommer. Fast 

klumme i bladet. 

 

Kompressorudvalget:   

Priser på filtre og service skal tjekkes. 

 

Fundraising– og redaktions- og web-

udvalg:  Intet nyt. 

 

Festudvalget.  

Meddeler, at der er øl nok til generalfor-

samlingsmiddagen. 

Husudvalget.  

Arbejdsdag  d. 10. januar. Kl. 9.00 

Barudvalget.  

Vil sikkert gerne overtage en del af fest-

udvalgets øl.      
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Svømmehals– og Fotoudvalget: - 

 Intet nyt. 

 

10: Weekendopholdet på BØTØ:  

Opholdet i weekenden d. 23.-24.10 på 

Bøtø er fastlagt. 
 

11: Mødedatoer for året. 
Bestyrelsesmøder: 19. november, 3. 

december. 

Weekendophold på Bøtø: 23. – 

25.10.09 

Generalforsamling lørdag d. 21.11 kl. 

13.00, middag kl. 19.00 

       

12: Eventuelt:   
Jan O. har orlov fra klubarbejdet i det 

næste halve års tid grundet stort ar-

bejdspres. 

Bådkurset gav overskud. Der var 6 kur-

sister, hvoraf 2 nu er medlemmer af  

klubben. Begge er PADI. Stig og Jakob. 

 Ole fremlagde en idé om følordning for 

nye medlemmer. Tanken er, at ét eller 

flere medlemmer  af klubben tager sig 

af det nye medlem indtil at dette med-

lem er kommet godt ind i klublivet. 
 

Sekretær:                             Formand: 

Carsten S.                            Ole B. 

Tisvildesagen, del 3. 

Kedelig hændelse på tur 

med elever i 2009. 

Nordsjællands Politi i Helsinge har 

påbegyndt efterforskningen i sagen.   

De har kontaktet skipperen på kutteren. 

Og han har vedkendt at han var på ste-

det på pågældende tidspunkt og at han 

havde kontakt til vores følge-/

sikkerhedsbåd.  

Desuden havde han også set bøjer i 

vandet, som han dog ikke mente at han 

var i umiddelbar nærhed af.....! 

Politiet har bedt om oplysninger fra 

Allan og Brian som var bådfører og 

standby dykker i vores båd.  

Disse oplysninger har de fået i midten 

af september. Siden da har sagen ligget 

stille da vigtigere sager er kommet ind 

til behandling hos Helsinge politi.  

Hvad vil der (nok) ske fremover: 

Næste step er at politiet kontakter Allan 

og Brian for at høre deres forklaringer. 

Derefter vil politiets jurister tage stil-

ling til om skipperen skal sigtes eller ej. 

/Bjarne 

Tak, til Bjarne for at forfølge sagen. . 

/Redaktionen. 
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Udvalgene ’nulstilles’ hvert år på gene-

ralforsamlingen. 

 

Det skal her pointeres, at det kun er de 

tilstedeværende på generalforsamlin-
gen, der er kommet på listerne i første 

omgang 

 

Ethvert medlem kan når som helst ind-

træde og udtræde af et udvalg. Sekretæ-

ren sikrer derfor at der ved opslag 

(denne artikel) og mails sendes en be-

sked til ikke-tilstedeværende, om at de 

skal kontakte sekretæren, hvis de vil 

optages i et udvalg.. 

 

De nye udvalg består efter generalfor-
samligen af: 

  

Barudvalg: 

Henrik P., Ole B., Carsten S.  

 

Festudvalg:  

Birgit, Åse, Bent, Gearløs 

 

Fotoudvalg: 

Jan M., Foto-Ole, Allan, Gearløs, Brian 

S. 
  

Fundraising. 

Jesper M., Carsten S.  

 

Husudvalg: 

Marianne, Allan, Ole B.          

 

Kompressorudvalg: 

Allan, Ole Bro. 

 

Materialeudvalg: 

Carsten S., Dan A., Bent, Brian S. 

Redaktionsudvalg 

Jan M., Foto-Ole, Dan A., Gitte F., 

 

Web udvalg: 

Søren R., Bjarne G., Ole B. 
 

Sikkerhedsudvalg: 

Birgit N., Peter L., Søren R., Gearløs,  

 

Svømmehalsudvalget: 

Bjarne G. 

 

Fridykkerudvalget: 

Bjarne G., Søren R.. 

 

Turudvalget: 

Allan, Ole, Jørgen C. Hansen, Lars G., 
Peter L., Carsten S. 

 

Uddannelsesudvalget: 

Bjarne G., Birgit N., Carsten S., Leif H., 

Henrik P., Peter L., Dan A..  

 

Den første person, der er nævnt under 

hvert udvalg er kontaktperson til besty-

relsen. Husk du kan tilmelde dig ved at 

møde op til møderne eller sende en mail 

til Carsten S. 

De nye udvalg  
og medlemmer  

Fortsat 

fra side 4.  

Bjarne  

”Gokke”.  

Årets 

Bara-

cuda. 
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