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Næste Baracuda-blad udkommer i 

marts 2011 

Antal trykte blade:  175 stk. 

Forside: 
Med lidt god vilje kan man mene at 

forsiden er holdt i julens farver. I øvrigt 

er begge billeder fra Rødehavet i no-

vember 2010. 

 

Øverst: Slidt Big Eye 
/Foto: Jan M. 

Nederst: 

En blødkoral. Ifølge Coral Reef Guide 

Red Sea er det en Dendronephthya 

hemprichi. 

/Foto Ole 

 

Bagside: 
Er der et tema for bagsiden kunne det 

være: ”Godt stegt”  ;-) 

 

Øverst:  

Til generalforsamlingsmiddagen stod 
Torben for at stege bøfferne. De var 

selvfølgelig perfekte.  

/Foto Allan 

 

Nederst:  

Baracuda’s Wadi-Lahami-hold stillet op 

til gruppefotografering efter en uge i 32 

grader, masser sol , ’sommer’ og super-

dyk på ’sundet’.  

 

 Faktisk godt solbrændte.. 

/Foto Lars T  
 

Glædelig Jul fra redaktionen... 

Bladudvalget:  

Næste møde: Den 24 januar 2011 

kl. 21.00  

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes på dette møde. 
Alle er velkomne  

Planlagte deadlines på bladet: 

Nr. 2011-1 Deadline: 11-februar 2011.  

Hos medlemmerne ugen 21-25 feb. 
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Lederen 

Verden er uretfærdig. Se nu bare til 

klubbens lille ærespris: Ferdinand. Ja,ja 

nogen kalder det en kammeratlig dum-

mebøde, men både du og jeg ved bedre..  

 
Den tildeles jo kun til folk som arbejder 

og har brugt megen tid. Kort sagt delta-

get så meget i klubbens liv, at der kan 

og vil opstå enkelte smuttere. 

 

Ligesom, at kun den der tager hånden 

op af lommen og tager fat, kan risikere 

at få en klemmelus.  

 

Så derfor er det naturligvis lettere uret-

færdigt, at man på alle mulige måde gør 

mange krumspring  for at få afleveret en 
Ferdinand til et aktivt medlem af klub-

ben. Ikke mindst når sandheden kun er 

en mindre biperson i det spil. 

 

Men god ’værksted-humor’ er det. Dy-

best set tror jeg, at den kun fandt sin 

modtager i år på grund af den levende  

fremførelse af sagsforløbet af priskandi-

daten selv. God, dramatisk  historie om 

høj søgang ved Kullen, og noget med en 

lukket lænsepumpe?  
 

Inde i bladet kan du se hvem der fik den 

’ærespris’ i år.   

 

Samtidigt har nærværende redaktør fået 

årets Baracuda. Og tak for det, men.. 

det er faktisk også uretfærdigt.   

For hvad er en redaktør uden artikler og 

fotos?  

 

En fisk! Årets fisk uden vand.  

Tak for artiklerne, og godt nytår.  /Red.  

torsdag 2/12 Bestyrelsesmøde 

mandag 20/12 Juleafslutning i 

svømmehallen 

søndag 2/01 Jule– og nytårs-

dyk. Start kl. 

8:30 i klubben. 

mandag 3/01 Svømmehal åb-

ner igen. 

onsdag  5/01 Åbent turud-

valgsmøde kl. 

21:00 

 marts Medlemsmøde 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Sådan ser en tur til Egypten ud på et kort når 

man GPS-logger hele turen i flyet. Det gjor-

de Gearløs.. 
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Formandens ord. 

I skrivende stund er det hele sneet til.  

En planlagt dykkertur til Østersøen er 

udskudt på ubestemt tid på grund af 

vejret, så det er blevet tid til vinter sys-

ler. 

Allerførst vil jeg takke alle for en frem-

ragende generalforsamling. Der var en 

god og saglig debat om de indkommen-

de forslag og selv om mødet trak ud, så 

blev alle til dirigenten ringede af. 

Middagen efterfølgende gik også over 
al forventning. Kokkene havde som 

sædvanlig overgået sig selv og kreeret 

en formidabel menu. En stor tak til fest 

udvalget og kokkene Bent, Åse, Birgit 

og Torben. 

Jeg har i lang tid efterspurgt gamle do-
kumenter fra klubben. Dette opråb går 

ud til alle, men er nok mest møntet på 

gamle bestyrelsesmedlemmer. Skulle I, 

i jeres gemmer ligge inde med gamle 

sager, som kan dokumentere klubben 

fra tiden før det hele blev elektronisk 

med computere og e-mail.  

Dem vil jeg meget gerne have fingrene 

i, så vi kan få det hele samlet til glæde 

for alle i klubben. Alt har interesse. 

Hvis I gerne vil beholde det i jeres egne 

arkiver, vil fotokopier eller en mail med 

en skannet version være meget fint. 

Jeg fik den udsøgte ære, at modtage 
årets Ferdinand for med stor flid at be-

skytte klubbens værdier. Detaljer og 

beskrivelse vil jeg lade andre om.  

Det jeg meget gerne vil, er at få Ferdi-

nand motiveringer fra tidligere års ud-

nævnelser. Jeg er sikker på, at der ligger 
nogle rigtig gode historier, som nok 

ikke kommer fra æresmodtagerne, men 

nok mere burde komme fra dem, som 

med stor succes fik dem udnævnt. 
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Tisvildesagen, del 7.  
 

Nu sker der 

faktisk no-

get.  
Det forlyder at 

sagen mod fiske-

ren, der sejlede net 

ud midt blandt eleverne på et stran-

dyk kommer for byretten i Helsingør 

den  13/1 i retssal 1 på Prøvestensvej 

50, 3000 Helsingør.. Omkring kl. 9.00 

 

”Alle retsmøder er som udgangspunkt 

offentlige. Det vil sige, at alle kan gå 

ind fra gaden og overvære retsmøderne. 

Retsmøderne fremgår af retslisterne, 

som du kan finde her på rettens hjem-

meside. Dommeren kan i visse tilfælde 

bestemme, at et retsmøde eller en del af 
et retsmøde skal holdes for lukkede 

døre. Det bliver først besluttet ved mø-

dets start eller under mødet.  ”  

 

/Fra domstolenes hjemmeside. 

 

Måske skulle du møde 

op og høre på..  
 

 

Men tjek lige sagen her på retslisten: 

 

http://www.domstol.dk/Helsingoer/

retslister/Pages/Retslister.aspx 

 
Den vises kun for et par uger frem ad  

gangen.  

 

Til generalforsamlingen havde vi den 

glæde, at Sally og Mogge kiggede forbi. 

Det var rigtig hyggeligt og de kunne 

fortælle, at generalforsamlingen var lige 

som i gamle dage. Den gang havde diri-
genten lige så svært ved at holde styr på 

talerækken som i dag. Og Foto-Ole 

gjorde endda et flot stykke arbejde. 

Sally og Mogge blev til middagen og 

fik lejlighed til at fortælle om den gang 

klubben levede en noget mere omflak-
kende tilværelse i skumle kældre og 

kolde loftrum. Deres fortællinger fra 

den gang, blev slugt i behørig tavshed.  

Alle hyggede sig ved det lille pust fra 

den gang klubben var meget yngre. Jeg 

ved at der ligger mange gode historier 
fra den gang, så de gamle medlemmer, 

der har lyst, kom frem og fortæl en god 

historie fra den gang. 

Jeg samler på dem og jeg er sikker på, 

at redaktøren vil glæde sig over at mod-

tage den slags historier. 

Til slut vil jeg ønske alle en glædelig 

jul, et godt juledyk og ikke mindst et 

dykkersikkert nytår.  

/Formanden  

Nu kan du jo selv prøve at nærlæse 

formandens ord her ved siden  Er der 

lidt syrlighed at spore over Ferdinan-

den? Ole ser nu ret glad ud på billedet 

her med nyerhvervelsen om halsen. 
 

Vi burde overveje en ordning med an-

klager og forsvarer. Sådan lidt mere 

klassisk formalia. Herom lidt mere inde 

i bladet  

/Red  
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En tur til Wadi Lahami bød på hygge-

ligt samvær og fantastiske dyk blandt 

nogle af Rødehavets smukkeste rev. 

Ole og Tom beretter her om turen og 

nogle af dens højdepunkter. 

 

At stå op kl. midt-om-natten skal have 

en grund, og denne nat var det Baracu-

das udflugt til det sydlige Egypten, som 

fik 13 Baracudaer og én hang around til 

at møde op i SAS- terminalen søndag d. 

7. november kl. 04:30.   

 

Turen gik til dykkerlejren i Wadi Laha-

mi, kun et selvmordsbombekast fra Su-

dan, men først skulle vi med fly til Mar-

sa Alam. 
 

Mange af os har besøgt Egypten og 

Rødehavets klare vand mange gange, og 

én af præmisserne har altid været en vis 

form for accept over for et temmelig 

agressivt ønske om, at vi som gæster 

honorerer enhver udstrakt hånd med et 

beløb i euro, pund eller dollar - om vi så 

ønsker det eller ej. Skilte, som oplyser 

om gratis faciliteter, er sat helt ud af 

funktion.   
 

Et toiletbesøg fremtryller en fremstrakt 

hånd med ønsket om betaling for det 

stykke toiletpapir man fik udleveret, af 

den selv samme, der havde fjernet rul-

lerne, så man chanceløst må modtage 

papiret.  

 

Oplevelsen af at ankomme til Marsa 

Alam International Airport byder på 

helt andre toner. Hverken under an-

komst eller afrejse oplevede vi tigge-

ri ,som man gør det i Sharm eller 
Hurghadas lufthavne.  

 

I det hele taget har dette, mit andet, be-

søg i Wadi Lahamis dykkerlejr, ændret 

min indstilling til egypteren betragteligt.  

 

Fra lufthavn til resort oplever jeg men-

nesker, som opfører sig normalt. Årsa-

gen er givet: vi befinder os udenfor 

masseturismens hurlumhej, hvor lokal-

befolkningen, på trods af ringe livsvil-

kår, opfører sig værdigt overfor deres 
gæster. 

 

Hvis man før har kørt til Marsa Alam, 

ved man, at der ikke findes noget i nær-

heden, som kan retfærdiggøre en inter-

national lufthavn. Men lige udenfor 

lufthavnen er byen Port Ghalib, gennem 

en årrække, groet frem.  

 

Den adskiller sig fra de store indhegne-

de turistpaladser langs kysten ved netop 
at være en by, med en rigtig havn til lyst

- og turbåde, samt langt flere faciliteter 

end denne artikel er mål for. 

 

Så om målet af solhungrende turister og 

tiggeri også vil blive fuldt her, må tiden 

vise. Men vi skal ikke til Port Ghalib. 

Vi skal små 150 km længere sydpå. 

 

Vi bliver hentet af Red Sea Diving Sa-

fari, som kører os til lejren. Vel ankom-

met efter mørkets frembrud til dykker-
lejren fik vi anvist vores telte, som skul-

le være vores bolig i den kommende 

uge.  Teltene var rimelig rummelige 

med to primitive senge, et lille bord og 

nogle hylder. Der var indlagt strøm til 

The last resort  
 

Egyptens sydligste 

dykkerlejr 
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belysning og stikkontakt til opladning af 

batterier og lignende. Da teltene jo stod 

midt i al sandet var der også en lille 

fejekost, så fødderne kunne børstes rene 

for sand. 

  

Sandet var lidt af en udfordring med al 
vores fotoudstyr. Gearløs havde med-

bragt en rulle med store plastposer, som 

vi brugte til underlag, når kameraer og 

undervandshuse skulle adskilles og 

samles. 

 Lejren, som ligger midt i sandet ned til 

vandet, består af en teltlejr, nogle cha-

let´er, et dive-shade til udstyr og om-

klædning med brusere samt et shade 

med hængekøjer m.v.  

 

Desuden er der spise- og opholdsterras-
sen med omkringliggende servicebyg-

ninger. Endelig er der et skilt ned mod 

noget mangrove hvorpå der det meste af 

tiden sad en fiskeørn og spiste sine ny-

fangede fisk fra det nærliggende rev.  

 

Lejren er forholdsvis lille i forhold til 

Marsa Shagra, som vi boede i sidste år, 

og desuden var der en del kitesurfere, så 

det var til for os dykkere at komme til 

udstyr m.v.  

 
Vi fik vores eget store bord til hele 

gruppen på terrassen, hvor alle måltider 

kunne indtages og der var også plads til 

ophold ind imellem. Det fungere fint, 

og der var god samling på tropperne 
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efter de enkelte dyk og medvirkede til 

det gode sammenhold på turen.  

 

Maden var noget ensformig med kylling 

og fisk, men veltillavet og der var ingen 
problemer med maveonder. 

 

En typisk travl dykkerdag 

For nu at beskrive en typisk dykkerdag i 

lejren kan det berettes, at man skulle op 

med solen sådan nogenlunde ved hal-

seks – sekstiden, så der var god tid til at 

få spist og komme i dykkerdragterne og 

få læsset RIB-bådene. 

 

Der var så afgang lidt over syv med 8 

dykkere i hver RIB til dagens første 
dykkersted.  

 

Bådens kaptajn tog bestik af et eller 

andet og styrede med sikker hånd afsted 

mod det annoncerede dykkersted, som 

blev fundet hurtigt hver gang uden gps, 

uden kompas og uden landkending men 

nok en del revkending!  

 

Den eneste som havde gps var Gearløs, 

som havde en tracker med, så han hjem-
me i Danmark kunne se på Googgles 

kort, hvor han havde været henne.    

 

Nye steder: 

Efter det første dyk var der så en times 

kaffe- og sandkagepause, hvorefter man 

fandt det næste dykkersted. Efter det 

andet dyk var det så raskt tilbage til 

lejren, hvor der var middagsmad og tid 

til opladning. 

 

Lidt over klokken to var der så afgang 
igen til dagens tredje dykkersted. Efter 

dykket tilbage til lejren igen til kaffe og 

sandkage og opladning igen. Lidt før 

klokken seks var der så afgang til nat-

dyk, som alle blev taget på det nordlige 

husrev, Topfa Reef, hvor der var masser 

at se på, selvom det næste var det sam-

me sted hver aften. 

 

Der blev spist en del sandkage og der 
blev sejlet en del på den dykkerferie. 

Tilbage i lejren til aftensmad ved halv 

otte tidenog måske en enkelt øl, inden 

man begyndte at kigge på uret ved halv-

ni tiden for at se om man kunne tillade 

sig at gå i seng. Ved ni-tiden var spise-

terrassen stort set ryddet. Og man sov 

rigtig godt i teltene.  

 

Gearløs med ørepropper, selvom jeg 

ikke mener at det skulle være nødven-

dig; jeg vække kun mig selv et par gan-
ge fordi der var nogen – mig selv – der 

snorkede.  

 

Klokken ca. halvfem blev der i det fjer-

ne kaldt til morgenbøn; det lød næsten 

helt hyggeligt og så var der jo en times 

tid til man skulle op igen! 

 

Uheld på uheld på natdyk: 

”Tycho Brahe rides again” kunne man 

sige. I hvert fald for mit vedkommende. 
Jeg skal ikke kunne sige om det har 

noget med hans opgravning at gøre, 

men jeg kom ind i en stime af uheld på 

mine natdyk.   

 

På det første natdyk druknede min helt 

nye back-up lygte på sit første og eneste 

dyk. Hjemme igen har jeg fået en ny 

lygte af Dykkercentret, så håber jeg at 

den er tæt. 

 

På det andet natdyk fik jeg vand i mit 
undervandskamerahus, så læk-

kontrollen gik amok. Jeg nåede til over-

fladen sammen med min makker Gear-

løs og fik kameraet og mig selv op i 

båden inden selve fotografiapparatet og 
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TTL-automatikken druknede – pyha!  

Min makker fortsatte derefter dykket 

sammen med et af de andre makkerpar. 

Automatikken og kamera kom til at 

virke igen, men jeg skal have mig en ny 
læk-kontrol, som jeg forhåbentlig aldrig 

får brug for.  

 

På det tredje natdyk fik jeg flået lillefin-

geren op så blodet flød, da en af de an-

dre dykkere i mørket trak sig hen over 

min hånd mens jeg hang på bådsiden i 

vandet. Med god hjælp fra holddeltager-

ne blev jeg lappet sammen og fik kon-

strueret en vandtæt fingertut, så jeg kun-

ne fortsætte dykningen. Såret er nu lægt 

og fingeren er kun lidt øm fra trykket.  
 

Det fjerde natdyk afstod jeg fra. Det 

femte natdyk gik fint, og vi så spanish 

dancer og en stor sovende papegøjefisk.  

 

Hjemme nyder jeg billederne fra nat-

dykkene. På flere af de andre dyk havde 

jeg bare almindelige problemer med at 

få min undervandsflash til at virke; 

hjemme igen kom den til at fungere fint 
med hjælp fra Tom.  

 

Desværre var Tycho Brahe også ude 

efter min makker Gearløs, idet hans nye 

HD-videokamera efter kort tid nægtede 

at fungere. Som et plaster på såret var 

Jan M. så velvillig at låne Gearløs sit 

undervandshus, som passede til det lille 

kamera, som Gearløs havde med, så 

lysten til at filme under vandet blev 

delvist stillet.  

 
Forhåbentlig kan videokameraet repare-

res, så vi kan få nogle flotte HD-

optagelser at se i klubben! 
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Mylder af liv på Habbili Gazella 

Men ellers gik det rigtig godt med dyk-

ningerne på de mange flotte fiskerige og 

farvestrålende rev.  

 
Til illustration heraf beskrives i det føl-

gende lokaliteten Habbili Gazella, som 

består af fire undervandsknolde placeret 

på række med en omkringliggende 

vanddybde på omkring 15 meter, og 

med det øverste af knoldene ragende op 

til 3-4 meter under overfladen.   

 

Vi dykkede der både om tirsdagen og 

om fredagen, begge dage om eftermid-

dagen, hvor der typisk begyndte at blive 

lidt dårligere sigt og nogen strøm, og 
der var masser af fisk som stod i vandet 

mod strømmen og ventede på bid. 

 

Der var pæne snappere, flokke af goat-

fish, røde koralklippetorsk, barser og 

mange andre fisk i stimevis. En stor 

bars stod under en flot stor bordkoral, 

som skilte sig ud til stor glæde for de 

ivrige undervandsfotografer.  

 

På toppen af knoldene var der masser af 

småfisk f.eks. de allesteds nærværende 

flotte røde anthias og også en del høge-

fisk lå på korallerne og lurede. I småhu-

ler og sprækker var der masser af soft-

corals i mange forskellige rødlige far-
ver.  (Se forsiden) 

 

Med en dykkertid på max. 60 minutter 

og en 12-liter flaske på ryggen var der 

god tid til at cirkle rund om alle knolde-

ne først for at udforske knoldene på 

dybden og derefter til at stige op til den 

øverste del og hænge her og se på alt 

livet, som myldrede rundt foran ens 

øjne. Makroen på undervandskameraet 

blev anvendt flittigt, og der kom mange 

gode skud i kassen. 
 

Lyset i hulerne på Shab Claudia: 

Den sidste dag, om fredagen, fik vi an-

det dyk på lokaliteten Shab Claudia, 

hvor især revets grottesystem skilte sig 

ud fra de øvrige rev og gjorde dette til 

noget særligt. 

 

 Der lå to liveaboardbåde opankret lige 

ud for indgangen til grottesystemet. Der 

var godt nok trængsel ved indgangen til 
det grottesystemet. 

Det var næsten vær-

re en udgangskøen i 

Netto lige inden 

lukketid. På et tids-

punkt fik jeg et 

skub i ryggen bare 

fordi jeg tillod mig 

at sagtne farten lidt 

for lige at orientere 

mig; og så var jeg 

ikke engang be-
gyndt at fotografere 

endnu, Jan! Det var 

lidt overvældende.  

 

Da Gearløs og var 
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kommet ind i den stør-

ste grotte trak vi lidt til 

side og lod bølgen af 

dykkere komme forbi 

og væk, og efter kort 
tid havde vi grottesy-

stemet for os selv sam-

men med Tom og hans 

makker Christian.  

 

Nu var det tid til stille 

og roligt at se sig om-

kring og nyde det flotte 

indfaldende lys fra de 

mange sprækker og 

åbninger i revet.  

 
Så forsvandt Tom og 

Christian også og vi fik 

taget en masse billeder 

af sceneriet. Derefter 

svømmede ud af ud-

gangen til det blå hav, 

som åbnede sig foran 

os.  

 

Vi blev enige om ikke 

at svømme videre og 
revet rundt som de 

øvrige, men blev hæn-

gende i nærheden af 

grotterne.  

 

Der fandt vi bl.a. en stor søanemone 

med flere klovnfisk, som jeg studerede 

og fotograferede mens Gearløs afsøgte 

revet i nærheden. 

 

Noget efter kom han og gjorde tegn til 

at han havde fundet en muræne lidt læn-
gere nede ad revet.  

 

Ganske rigtigt var der på 20meter dybde 

en kæmpestor muræne, som lå og stak 

hovedet ud af sit hul. Så gik det helt 

store knipseri i gang, og vi fik begge 

fotograferet den fra alle mulige vinkler 

lig indtil den mistede tålmodigheden og 

svømmede ud mod os og stille og roligt 

væk til et andet hul.  Vi blev oppe i bå-

den enige om, at den var ca. 3 meter 

lang, så det var en ordentlig bamse-
dreng!  

 

Da vi stadig havde en del tid tilbage af 

vores 60 minutters dykkertid, besluttede 

vi at vende tilbage til grottesystemet, 
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som jo egentlig var dette revs hovedat-

traktion, og som i den grad mindede os 

om vores fine tur til Mexico og cenoter-

ne på Yucatan-halvøen, hvor vi sammen 

havde 8 fantastiske dyk. 
 

Vi fandt den største grotte, nærmest en 

katedral, med flot lysindfald, og gik i 

gang med fotograferingen igen. Det 

skulle lykkes at fange lyset, så jeg tog 

måske 20 billeder af det samme med 

forskellige ISO- og blænde og tidsind-

stillinger.   

 

Da tiden var gået svømmede vi ud af 

hulen og op på sikkerhedsstop lige un-

der båden, som var fortøjet lige uden for 
indgangen efter et super dyk. 12-liter 

flasken var godt brugt, da jeg kom op i 

båden, men der var da stadig overtryk i 

den! 

 

Iron Garden et 'spist' vrag. 

Lige fra vores første dykkerdag, havde 

jeg glædet mig til at dykke på Iron Gar-

den, som er et helt særligt sted.  

 
Ikke fordi jeg havde læst eller hørt om 

det; men fordi jeg dykkede det sidste 

gang jeg var der. 

 

Nu har jeg  været i området  5 gange 

før, så måske er det på sin plads, at jeg 

fortæller hvorfor jeg ikke har hørt om 

Iron Garden før mit forrige besøg.  

 

Svaret er liveaboards – ganske enkelt. 

Ture hvor man er ombord på en båd  et 

antal dage og dykker på udvalgte loka-
tioner. Det være sig vrag eller rev. Ture-

ne har været til det såkaldte 'Deep 

South', hvor endestationen har været 

øen St. Johns. Vejen til, eller fra, ende-

stationen, gik omkring Fury Shoals, 

som består af det ene efter det andet 

overvældende rev.  

 

Jacques Cousteau kaldte Rødehavet for 
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vidundernes korridor, og Fury Shoals 

var et af hans foretrukne områder. Om 

det også var ham, der gav området sit 

navn, som, i mangel på bedre oversæt-

telse, betyder 'Stimer af ophidselse', ved 

jeg ikke.  

 
Hver hver gang jeg har været på et rev i 

Fury Shoals, har jeg tænkt: 'Vi skulle 

kun dykke hér!'. Hvor mange rev Fury 

Shoals består af, ved jeg ikke; men at 

det rummer flere rev end man kan nå på 

en enkelt tur, skal der ikke herske tvivl 

om.  

 

Red Sea Diving Safari har opdelt Fury 

Shoals i 3 zoner. I zone 1 ligger lejrens 

samling af husrev, zone 2 huser de rev, 

som er inkluderet i dykkerpakken, hvor 
besøg i zone 3 kræver ekstra betaling på 

grund af sejleafstanden. 

 

 Iron Garden ligger i zone 2 ca. 20 min. 

sejlads fra lejren.  

Jeg havde reklameret begejstret for net-

op dette, tirsdagens andet dyk. Så jeg 

var taknemmelig over, at vejret, også 

denne dag, viste sig fra sin pæne side.  

 

Som altid  sejlede  vores fantastisk dyg-

tige kaptajn os direkte til revet, og 
'parkerede' gummibåden. Som Ole alle-

rede har fortalt: 'den mand har ikke brug 

for GPS!'. Kaptajnens naturlige naviga-

tionssans imponerede alle på båden; og 

selv en mindre reparation af den ene 

motor klarede han i rum sø – fantastisk! 

Revet kaldes Iron Garden fordi det del-

vist består af et gammelt vrag, som re-

vet fuldstændig har overtaget.  Revet 

indeholder to såkaldte pools med spred-

te koralblokke på hvid sandbund, om-

kranset og adskilt af et væld af smukke 
meterhøje koraller. Vi gik ned ved den 

første pool, hvor vraget ligger, eller 

hvad man skal kalde det, når det meste 

ligger inde i korallerne. Det er tydeligt 

at vind og vejr gennem tiden har splittet 
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vraget i stumper og stykker, så det lig-

ger spredt over et stort område fra 3 til 

18 meters dybde. Store dele af skroget 

er opslugt, og resten ligger mere eller 

mindre tilgroet hen. Ankerspillets store 
oprullede kæder kan lige anes, og læn-

gere henne ligger en kedel. 

 

Jeg gik på opdagelse med mit kamera, 

glad over det ikke duggede som det 

gjorde da jeg dykkede her i marts. Den-

gang ærgrede jeg mig mest over, at jeg 

gik glip af nogle skud af 'træet' med 

anemoner på alle 'grenene' og dertil 

hørende 'Nemoer' – foruden billeder af 

vraget og de smukke scenerier.  Jeg 

smuttede ned til 'træet' på den hvide 
sandbund, og min makker Christian og 

jeg ventede en stund, til vi havde poolen 

for os selv. 

 

Ordet have eller garden indgår også i 

navnet, og når man bevæger sig fra poo-

len med vraget mod den anden, og me-

get større pool, svømmer man over og 

igennem det ene smukke korallandskab 

efter det andet. Over alt finder vi spræk-

ker, skjul og små områder med frit kig 

til bunden.  
 

Og alle revets sædvanlige beboer er her 

selvfølgelig. Stimer af Sortplettet snap-

per (Lutjanus fulviflamma) og Gulfin-

net mulle (Mulloidichthys vanicolen-

sis), som ofte går sammen med snappe-

rene, står og hviler sig beskyttet af re-

vet, mens små stimer af Musketerfisk 

(caesionidae sp.), hastigt passerer forbi 

os. Men ellers er det farverne, landska-

bet og de små ting, som fanger blikket 

her.  
 

Da vi ankommer til den store pool har 

vi mistet kontakten til de andre dykkere, 

selv Ole og Gearløs, som også dykker i 

slow motion, er ude af syne. Efterhån-

den nærmer dykkertiden på en time sig, 

så vi må til at finde en vej ud af revet.  
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Vi kombinerer vores leden efter et hul 

ud med sikkerhedsstoppet, og nyder 

solens spil i det lave vand. Efter et par 
forgæves forsøg, som blot tillage nogle, 

ekstra, smukke scenerier til vores ople-

velse, fandt vi ud i det blå og måtte sti-

ge op, selv om lysten til at fortsætte var 

stor. 

 

Heldigvis delte de øvrige min begej-

string over dette dyk. Så da vi fik mu-

ligheden for det, den sidste officielle 

dykkedag, valgte vi at dykke revet end-

nu engang – super! 

 

Topfa Reef – natdyk: 

Når mørket sænkede sig over lejeren, 

mødte vi Baracudaer talstærkt op til 

briefing i vådområdet. Nu skulle der 

natdykkes!  Samtlige natdyk blev fore-

taget på Topa Reef; men da revet er 

meget langt (det ligger langs med leje-

ren nogle få hundrede meter ude), blev 
vi ikke smidt af det samme sted hver 

aften. Det eneste generende element, 

var en aften hvor en gruppe fransk-

mænd, blev smidt af lige hvor vi dykke-

de.  

 

De var ganske enkelt irriterende. Alt var 

finner og fagter. En af dem padlede i 

fuld galop hen over mig, så jeg måtte 

dukke mig for ikke at få vedkommendes 

finner i ansigtet.  

 
På denne aften så nogle fra vores grup-

pe en Spanish Dancer, som rent faktisk 

dansede. Mon ikke det var det 'franske 

selskab' som havde bragt den sagesløse 

snegl på dansegulvet? 



16 

 

 

Selv synes jeg natdyk er både hyggeligt 

og rart. Hvis min puls kommer længere 

ned bliver det risikabelt. Fornøjelsen 

ved at lure på de sovende fisk eller for-
søge at lokke en reje til at posere for 

kameraet hører alt sammen med; men 

som noget helt nyt, blev jeg opmærk-

som på, at visse typer porcelænkrabber 

holder til i en bestemt koralart. 

 

Det var Christian, som spottede den 

første for mig. Herefter blev den største 

udfordring at undgå at lyse for længe ad 

gangen på korallen. Gjorde man det, 

blev lyskeglen overbefolket med plank-
ton.  Hvilket i grunden var meget under-

holdende, men ikke særlig hensigts-

mæssigt, hvis man ville have et billede 

af én af de små fyre i trueposition. Efter 

denne opdagelse indgik det at spotte 

porcelænskrabber i de efterfølgende 

natdyk.  

 

Om dagen kunne jeg simpelthen ikke 

finde dem (gad vide hvor de er om da-

gen?). Hvad så jeg ellers? Mens jeg fik 

indtrykket af alle andre nærmest vadede 
i Spanish Dancers, så jeg selv kun en 

enkelt.  

 

Til gengæld så jeg to forskellige typer 

anemoner, som jeg aldrig har set om 

dagen. Hos begge arter kunne 

den enkelte anemone ligge på 

en lillefingernegl – fascineren-

de og smukt! Selvom vi dykke 

alle natdyk på det samme rev, 
følte jeg det forskelligt og af-

vekslende fra gang til gang. 

Derfor dykkede jeg samtlige 

natdyk. Det eneste jeg egentlig 

kunne have undværet, var det 

'franske' natdyk. 

 

Toms anbefaling 

Når man tager pris (små kr. 7000,- inkl. 

5 dages dykning, forplejning og soft-

driks), tilgængelighed og revkvalitet i 

betragtning får dette sted 5 ud af 6 muli-
ge svømmefødder. Hvorfor det ikke kan 

få 6 svømmefødder, skyldes manglen på 

'storvildt'. Om det er årstiden, det varme 

vand eller en anden årsag – ved jeg ik-

ke; men større marint liv er her ikke 

meget af. Hverken på denne eller den 

forrige tur i marts, oplevede jeg noget 

særligt af den slags.  

 

Men men... Søndag morgen – dagen for 

vores hjemrejse, slentrede jeg en tur i 
strandkanten, og faldt i snak med et tysk 

par. De boede på et nærliggende resort, 

og havde fordrevet tiden med at snorkle.  

 

Dagen forinden havde de være på 

Dolphin Reef, hvor de foruden delfiner 

havde set en 4 meter stor hvalhaj.  

 

Jeg lykønskede dem med oplevelsen 

mens jeg i mit stille sind tænkte: 'det 

bliver vel også min tur en dag'.   

 
Men hvalhaj eller ej. Hvis jeg skal have 

noget at sige, var dette ikke min sidste 

tur til Wadi Lahami. 

 

/Tekst og foto: Foto Ole og Tom D 
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Som rutineret dykker ved man, at mak-

kertjekket er vigtigt. Hvorfor er det så 

lige, at vi så ofte tilsidesætter denne 

procedure, som betyder så meget for 

sikkerheden? 

 

Jeg havde fornøjelsen at være med på 

en skøn dykkerferie til Wadi Lahami i 

Egypten i november. Vi var tretten dyk-

kere, og har vel i gennemsnit mellem 

300 og 400 dyk. Vi der var med, dykke-

de mellem 14 og 23 gange på blot én 

uge. Jeg tror ikke, at der blev gennem-

ført ét fuldt makkertjek.  

 

Er vi for gode til vores eget bedst, 

eller er vi blevet for afslappede? 
Det her er ikke et surt opstød, men en 

refleksion.  Blandt indtrykkene fra vo-

res dejlige dyk er disse oplevelser:  

 

På grund af muligheden for strøm i 

overfladen beder guiden beder om, at vi 

går i vandet med negativ opdrift og mø-

des på 10 meter. Den eneste der lå på ti 

meter var guiden; alle vi andre lå mel-

lem 12 og 25 meter. Hvad er det lige 

som sker? 
 

Er flasken egentlig åbnet? I mindst to 

tilfælde, var den det ikke. Og der blev 

klaret i sidste øjeblik (men det blev 

trods alt fanget, inden dykningen be-

gyndtes). 

 

En fotograf dykkede med dæksel på 

kameraet. Det kunne en makker vel 

have set under et tjek? 

 

Efter et dyk blev det konstateret, at et 
blybælte ikke kunne blive frigjort.  

 

I starten sejlede flere ud med monteret 

blybælte, men uden opdriftsmidler, 

mens de sad på bådens side.  

 

Dykkertider blev ikke overholdt. 

 

På klubbens opslagstavle sidder en 

Wulff & Morgenthaler tegning om, 

hvorfor Jesus ikke bestod dykkerprø-
ven. Han kunne gå 

på vandet. Det kan 

vi andre ikke. Bur-

de vi så ikke hu-

ske, at foretage et 

makkertjek, inden 

vi dykker? Det 

burde vi aldrig 

blive for ”gode” 

til?! 

 

Tak for en i øvrigt 
dejlig tur. 

 

 

 /Jesper 

Refleksioner fra en 

dykkerferie 
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Efter den sidste successfulde workshop 

i afbalancering og udstyrskonfigurati-

on, bød Steen P. fra Baltic på endnu 

en seance d. 23. oktober. På trods af en 

relativ kort frist havde arrangementet 

god tilslutning, klubben stillede med 6 

deltagere, som alle var spændt på da-

gens udfordringer. 

 

Steen er uddannet teknisk dykker og 

underviser i emner fra GUE fundamen-

tels, som er et forkursus til teknisk dyk-

ning.  

 

Har har hentet en del af sin inspiration 

til workshoppen i de principper, som 

anvendes inden for teknisk dykning, 

heriblandt filosofien DIR (doing it 

right).  Ikke at vi nu skal til at dykke 

teknisk og dybt; men fordi mange af 

principperne er baseret på sund for-

nuft. 
 

Vi skulle hver især samle vores udstyr, 

og fik derefter en vurdering af konfigu-

rationen. Steen viste god forståelse for 
vores forskellige udstyrssammensætnin-

ger, som på ingen måde overholdt DIR- 

standarden, som bl.a. går ud på at alle 

bære den samme opsætning for så vidt 

angår placering og backup af udstyr.  

 

Især omkring valg og placering af fla-
ske/flasker blev gennemgået og monte-

ring af vægt på andre steder end om 

livet, blev også diskuteret. 

 

Efterhånden som formiddagen skred 

frem, nærmede tidspunktet for øvelser-

ne i svømmehal sig; men inden skulle vi 

ganske kort øve frog kicks. 

 

Det foregik ved at man skulle lægge sig 

fladt, med maven nedad, på et 

bord, smide underbenene vinkel-
ret i vejret, vel og mærke med 

finner på, og præstere et fuldt 

frog kick. Det kan bedst beskri-

ves som et normalt spark med 

benene i brystsvømning. Deref-

ter skulle vi lave nogle små 

kikcs, som er en 'halvhjertet' 

udgave af det store. Det er ty-

pisk dem man anvender under 

størstedelen af svømningen. Og 

gør man det en smule anderle-
des, med kun det ene ben, kan 

man lave et såkaldt helicopter turn. 

 

Ideen med at svømme med frog kicks, 

blev til i forbindelse med huledykning, 

hvor det er afgørende ikke at hvirvle silt 

op i miljøer, hvor plads og sigtbarhed i 

forvejen er ringe. 

 

 Desuden udmærker teknikken sig ved, 

at den ikke kræver mange kræfter. I 

forhold til flutter er forskellen enorm.  
 

Så selvom man ikke dykker i huler og 

Workshop i afbalancering & udstyrskonfiguration 
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penetrerer vrag, er der en god grund til 

at lære teknikken, der sammenholdt 

med en god opdriftskontrol gør éns dyk-

ning utrolig behagelig. 

 
Vi blev tilskyndet til at gå i svømmehal-

len med en realistisk udstyrskonfigurati-

on - altså svarende til hvad man ville 

befatte sig med på et normalt dansk 

åbenvandsdyk. Så jeg lod min 3 mm 

dragt ligge og trak i tørdragt + in-

derdragt.  

 

Som det første fik vi lidt tid til at putte 

det rette antal kilo på hofterne, og så 

gjaldt det om at ligge stille i passende 

afstand over bunden mod bagvæggen i 
den dybe ende, mens vi ventede på det 

blev vores tur til at eftergøre Steens 

demonstration af den aktuelle øvelse. 

 

Samtlige øvelser blev filmet. Ham som 

skulle have forestået optagelserne, var 

forhindret; men heldigvis kunne Gear-

løs træde til. 

 

Efter strabadserne i poolens klare blå 

vand, blev deltagernes præstationer 

evalueret af Steen, der gav  gode råd og 
tip som den enkelte kan arbejde videre 

med. 

 

Min konklusion er klar: Steen tilbyder 

os en workshop, som er relevant for 

enhver, som ønsker at finpudse sin dyk-

kestil, og dermed høste fordelene i form 

af mindre energiforbrug, bevidst ud-

styrssammensætning, som tilsammen 

med til at give overskud og dermed 

mere behagelig og sikker dykning. 

/Tom DP: 
 

Efterfølgende har interessen for endnu 

en workshop været stor. Derfor er der 

allerede ’bestilt’ en mere den 10 april 

2010. Der er p.t. 8 tilmeldte og 2 perso-

ner på venteliste…  

/Red. 
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Opslagstavlen 

Klubbens Girokonto 

Som I bedes benytte, såfremt I vil ind-

betale penge til klubben, har følgende 

kontonr:  

3159-0001356763 (Danske Bank, som 

har overtaget det gamle Girobank) og 

1551-0001356763 (hvilket er det oprin-

delige gironr, som stammer fra den 

gamle girobanks tid). Begge numre kan 

benyttes – pengene ender samme sted. 

/Kassereren  

KORT TIL BÅDTURE 
Kære dykker! 

 

Du har nu mulighed for at købe et 

årskort til klubbens bådture for kr. 

600,-/360,-. Du kan da deltage i alle 

klubbens bådture, der i dag har en 

pris på kr. 100/60. 

Du indbetaler beløbet til kassereren. 

Kortet er gældende fra d. 1.1.2011 til 

d. 31.12.2011. 

 

Med et årskort gør du det nemt for 

dig selv og for turlederen.  

Du sparer ydermere penge, hvis du 

har mere end 6 dyk i 2011.  

 

Med venlig hilsen /Carsten 

Hold til højre for den 

sorte stribe (hav dén på 

venstre hånd) i svømme-

hallen… 

så støder vi ikke sam-

men. ;-)  
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Opslagstavlen 

Rabatter  

på dykkerudstyr. 
Redaktionen indsamler fortsat oplys-

ninger om mulige rabatter ogr lignende 

i forbindelse med køb eller servicering 

af dykkerudstyr.  

 

Oversigt:   

ScubaGear på Amager:  

10 % rabat  til DSF  medlemmer. 

 Info: http://www.scubagear.dk  

 

Der må være flere butikker med 

rabat? Skriv til bladet. 

Julefesten  i svøm-

mehallen.  

Mandag d. 20. de-

cember kl. 20:00. 

Som sædvanlig er hele familien 

velkommen til gratis gløgg og æb-

leskiver.  

Leg i vandet. "Dans" om juletræ-

et osv. Ingen officiel tilmelding, 

men interessetilkendegivelse me-

get velkommen. Mv. Festudvalget.  

Du og dine kære skal blot møde 

op for at vi kan ønske hinanden 

en glædelig jul. Det starter kl. 

20,00 i klubben (Svømmehallen) 

og er gratis. (Det er en julegave til 

alle baracuda’er fra festudvalget i 

Baracuda)  

Skal vi ikke snakke om 

nogle nye regler for udde-

ling af en Ferdinand. 
 

Noget med at kandidater skal indstilles 

skriftligt, senest  til aftenfesten. At der 

skal være en ’anklager’, der kan sam-

menfatter begrundelsen for at prisen 

skal gå til kandidaten. At kandidaten 

kan udpege en forsvarer (eller forsvarer 

sig selv). At man kan udpege og  ud-

spørge vidner. O.s.v.  Når alle parter er 

hørt, vidner afhørt o.s.v. kan publikum 

stemme om hvem der skal have prisen.   

Vi kan sikkert finde på mere. Men for-

målet skal være at ’sagen’ ikke trækker 

i langdrag , som det var lige ved at ske i 

år.    

Mvh Jan M.   
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Carsten, Du har valgt at ikke at genop-

stille til bestyrelsen i år. Efter mange år 

i bestyrelsen vil du nu give plads for 

nye kræfter. Skal din arbejdsindsats i 

bestyrelsen erstattes lige over, kommer 
vi nok til at udvide antallet af medlem-

mer for at matche hvad du har nået. 

 

Skulle jeg opremse 

alt det du har lavet 

i bestyrelsen, så 

ville ordstyreren 

nok stoppe mig, da 

vi har en dagsorden 

som vi skal i gen-

nem.  

 
Et par af de store 

skal dog nævnes. 

En af dine store 

kæpheste var for 

nogle år siden, da 

du ville åbne op for udlejning af klub-

bens udstyr. Der blev strittet i mod fra 

alle kanter. Der var ingen grænser for 

hvad der var af argumenter i mod ideen. 

Øget slid og forsikringsansvar var nogle 

af modargumenterne. 
 

Men som vi kender Carsten, så pillede 

du alle argumenterne i mod din ide fra 

hinanden og enden blev, at vi i dag kan 

tilbyde at udlåne vores udstyr, hvilket er 

til stor glæde for de nyuddannede, såvel 

som klubben øvrige medlemmer, der 

ind i mellem står og mangler noget grej. 

En anden kæmpe opgave, som du trak 

igennem var specifikationen af vores 

båd. Det var dig, der styrede opgaven 

sikkert i gennem de mange diskussio-

ner. Det var mange timers arbejde, der 

blev brugt med at forberede møderne, 

samle trådene efter møderne og have 
kontakten til leverandøren i England.  

 

Du har også brugt flere dage på at for-

berede et reklamefremstød på gågaden i 

Ballerup og da der ikke var aktivitet ved 

vores stand, fjollede du rundt på gåga-

den i ABC udstyr for at klubben skulle 

få den opmærksomhed som du mente vi 

fortjente.  

 

Carsten, jeg tror at 

jeg på klubben 
vegne kan sige, at 

vi er meget glade 

for, at du valgte 

dykning som din 

fritidsinteresse og 

at du valgte Bara-

cuda som din klub, 

for jeg er sikker på, 

at havde du valgt 

en hvilken som 

helst anden fritid-
sinteressse 

i klub regi, havde 

gået ind i den klub på samme måde som 

vi har set dig gøre her i Baracuda. 

 

Du har med dit arrangement i bestyrel-

sen ydet et fantastisk stykke arbejde for 

klubben. Uden din indsats, havde vores 

klub helt sikkert set anderledes ud.  

 

Din afskedssalut ved dit sidste bestyrel-

sesmøde torsdag d. 11. november var at 
du stadig var frisk på at påtage dig op-

gaver. Hvorfor var vi ikke overraskede? 

 

Carsten, tak for indsatsen   

Formandens tale til Car-

sten efter hans beslutning 

om ikke at genopstille til 

bestyrelsen: 
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Formandens tale til årets 

Baracuda: 

Årets Baracuda tildeles en person der 

igennem en årrække har ydet noget sær-

ligt for Dykkerklubben Baracuda.  

 

I år skal vi hædre er en person, der kom 
til klubben i det herrens år 2006, alene 

pga. grund af rygter om at her kunne 

man få styret sine lyster som vandhund. 

 

Årets Baracuda har erklæret, at han er 

en snorkeldykker med 

hjælpeluft. 

 

Årets Baracuda er en 

person, der arbejder på at 

aktivt på at forbedre sin 

afbalancering og sit trim 
under sine dyk. Luftfor-

bruget har også stort fo-

kus.   

 

Årets Baracuda er en 

god klubkammerat og har 

i gennem sin tid i klub-

ben vist, at han evner at 

få folk med på sine ideer. Og så har han 

vist udpræget gode evner til at få sin 

makker til at donere luft til ham. 

 

Årets Baracuda har ligeledes vist orga-

nisatoriske evner og har udpræget styr 

på sagerne, når han er på tur og han har 

vist, at evne at holde samling på trop-

perne i fotoudvalget. 

 

Årets Baracuda har vist sine humani-

stiske side, da han opdagede en stor 

torsk, der var fanget i krog og liner un-

der et dyk. Den stakkels torsk skulle 

befris. Og fri kom den. Andre havde 
nok satset på at tage den med op for at 

få et måltid ud af den. 

 

Årets Baracuda blev på et tidspunkt 

træt af, at der manglede slutninger i 

klubbladet. Han tog derfor sætternissen 
i hånden og sendte den langt væk. 

 

Årets Baracuda styrer i dag klubbens 

blad med sikker hånd og sørger for, at 

de forskellige skribenter bliver punket 

til at aflevere deres tekster til tiden. 

 

Han gør en ære i at overholde sine 

deadlines.  

 

Årets Baracuda gør et formi-

dabelt stykke arbejde med 
klubbladet og det er en for-

nøjelse at læse det hver 

gang.  Skal vi give en hånd 

til 

 

Årets Baracuda.  

 

Redaktøren,  

Jan M. 

Taksigelser 

Tusinde tak for den flotte kurv og de 

pæne ord vedrørende  min exit af besty-

relsen 

 /Carsten 

 

 

Det er ikke altid man bliver glad for at 

’få en kurv’.  Men tro mig, det var en  

herlig overraskelse. Tak for både den 

og æren. 

 /Jan M. 
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Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke? 

Efter nogle år som snorkeldykker, nu 

kaldet fridykker, begyndte jeg at dykke 

med scuba-udstyr i 1960, hvor jeg fyld-

te 15 år. Jeg har altid været glad for 

vand og har følt det som mit element. I 

midten af 50´erne var jeg i biografen 

med min far og se ”Den tavse verden”, 

og så var jeg solgt. Den sommer fik jeg 

et sæt ABC-udstyr i fødselsdagsgave af 

mine forældre og gik i gang med at træ-

ne bl.a. i Roskilde Fjord. Derefter kom 

jeg med nogle kammerater med i en 

selvbestaltet ungdomsklub, som vi kald-

te Nautilus, og vi snorklede flittigt i 

Øbrohallen og Øresund. Der var et par 

lidt ældre kammerater, som fik tjent 

nogle penge i en sommerferie og derfor 

fik købt noget scuba-udstyr. Det var så 

deres udstyr, som jeg fik min dåb med i 

vandet ud for Liseleje med følgende 

udstyr: 2x7 liter, dobbeltslangeautomat, 

maske, svømmefødder og badebukser.   

Så var det jo bare at komme i gang med 

at lære at dykke. Dette var noget vi så 

måtte lære os selv, og det fik vi gjort 

bl.a. på baggrund af diverse amerikan-

ske bøger og blade. Vi opfandt en mas-

se prøver, som vi skulle gennemføre 

f.eks. ombytning af udstyr under van-

det, masketømning, makkerånding, de-

kompressionsdykning og fri opstigning. 

Det lykkedes at få fat i et eksemplar af 

US-Navy-tabellen ude på Holmen, og 

den blev vores holdepunkt, så sikkerhe-

den kunne være i top. Lige siden har jeg 

holdt mig til tabellerne og fulgt dem 

slavisk.  

Det var faktisk først i 2000, da jeg skul-

le med Baracuda på liveaboardtur til 

Rødehavet, at jeg købe en dykkercom-

puter, hvilket var nødvendig for at kun-

ne dykke 3-4 dyk om dagen og stadig 

holde sig på den rigtige side af deko-

grænsen ved udnyttelse af multilevelef-

fekten. 

 

  Makkertjek  

Dette nummers makker-tjek hovedper-

son. Tilfreds efter et godt dyk i Røde-

havet november 2011   
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Hvor mange dyk har du haft? 

 Der gik en del år, inden jeg begyndte at 

skrive logbog. Det var faktisk først i 

1980, jeg begyndte at logge mine dyk, 

og det har jeg så gjort siden. Sjovt at 

have disse optegnelser at vende tilbage 

til. Jeg regner selv med, at jeg har haft 

ca. 900 dyk. Lige siden starteni 1960 

har jeg været i gang med at dykke, nog-

le år mindre end andre, men jeg har 

været i gang. Forholdene var sådanne i 

mange år, at man selv måtte sørge for 

alt. Der var i Københavns-området gan-

ske få forretninger med kompressorer, 

så vi fik selv flikken en sammen.  

Vi kørte flere gange til Grækenland for 

at dykke og havde alt med hjemmefra, 

undtagen en enkelt gang hvor vi måtte 

bruge en hel dag hver gang vi skulle 

have fyldt et par flasker i Thessaloniki – 

endda kun til 150 bar, som man brugte i 

Middelhavsområdet på det tidspunkt. På 

sådan en 3 ugers tur til Grækenland 

kunne man måske få 5 – 7 dyk - og det 

var fedt.  I dag får man jo nemt 20 dyk 

på uge med de muligheder, som findes i 

dag.  

 

Hvilken slags dykkerdragt bruger 

du , og hvorfor? 

Jeg er egentlig mest glad for at dykke i 

våddragt på grund af den større bevæge-

lighed, og har da også slidt en del op 

gennem tiden. Den første var en todelt 

glat skins US-Divers dragt i 5 mm neo-

pren, som kom i 3 størrelser. Underde-

len passede mig fint, hvorimod overde-

len var for stor, så jeg måtte have en 

uldtrøje inden under for at mindske 

vandudskiftningen. Det var temmelig 

koldt om vinteren, eller når man var den 

anden som skulle bruge dragten, idet vi 
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i en periode måtte deles om udstyret.  

Udformningen og tilpasningen af drag-

ter er langt bedre i dag. Til gengæld 

bliver man lidt mere kuldskær med åre-

ne, så senest har jeg haft en 5 mm med 

hætte på i Rødehavet, og det var fint at 

kunne holde varmen i det 28 grader 

”kolde” vand selv med 4 dyk om dagen. 

Jeg har også haft en Viking tørdragt, 

som tjente mig godt i 20 år, men den er 

nu faldet fuldstændig fra hinanden, så 

jeg overvejer at anskaffe en ny tørdragt, 

da det jo egentlig er temmelig koldt at 

dykke om vinteren herhjemme i våd-

dragt – især under omklædningen efter 

dykket – selvom jeg har gjort det mange 

gange. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker (teknisk-, vrag- eller  

'blomster-dykker' eller lignende)? 

Allround-dykker.  

Jeg har prøvet lidt af hver. Men jeg er 

vel egentlig mest ”blomster-dykker”. 

Det der er meget spændende ved vrag-

dykning, er ofte den bevoksning og de 

fisk som bruger vraget som bolig. Der 

er dog noget elementært spændende ved 

at dykke på vrag, der stadig ligner et 

skib og ikke er faldet fuldstændig sam-

men, som tiltaler mig.  

Med hensyn til den tekniske dykning er 

udviklingen på dette punkt nok kommet 

lidt for sent for mit vedkommende. De 

meget dybe dyk er en saga blot for mit 

vedkommende, så jeg har ikke tænkt 

mig at kaste mig over teknisk dykning. 

Efterhånden synes jeg det er fint at hol-

de sig til øvre vandlag d.v.s. 5-10-20 

meters dybde, hvor der ofte er mere lys 

Måske var dette udsnit, noget af det som Ole fotograferede på forrige side.? 
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og mere liv at se på og fotografere. Der 

er heldigvis mange aspekter af den tek-

niske dykning og de nødvendige skills, 

som kan anvendes på mere rekreative 

dyk, og det prøver jeg at få styr på.  

Det kunne have været fint for mange år 

siden at have mere kendskab til og ud-

styr til teknisk dykning. Specielt kunne 

jeg godt have tænkt mig nogle ekstra 

flasker med diverse luftarter dengang 

jeg i 1973 befandt mig på 65 meters 

dybde i et blue hole ved Bahamas. Det 

gik nu godt nok på luft, for dengang var 

grænsen for det tilladeligt iltpartialtryk 

på 2,0 bar. Det er et dyk jeg aldrig 

glemmer, men jeg har heller ikke genta-

get noget lignende siden. 

 

Endelig er der jo selvfølgelig under-

vandsfotograferingen, som jeg har dyr-

ket med eget udstyr siden 1971 og også 

før med hjemmelavet kameraudstyr, 

som jeg havde lånt af en kammerat. 

Som uv-fotograf synes jeg, at det er 

muligt at samle dykningen i oplevelsen 

og koncentrationen omkring det at finde 

motiver og scenerier og få tage nogle 

gode billeder, så det er meget længe 

siden jeg har været i vandet uden et 

undervandskamera.   

 

Er der noget du er specielt glad for 

ved dykning? 

Ja, at befinde sig i en helt anden verden, 

hvor al din opmærksomhed drejer sig 

om det, du foretager dig nu, nemlig 

dykningen, og hvor alt andet er lukket 

ude. Det er ren magi og sundt for sjæ-

len. 

Derudover er det jo dejligt at være med 

i hele set-uppet omkring dykningen , at 

være på tur til et eller andet spændende 

sted for at udforske den tavse verden og 

bagefter at dele oplevelserne med mak-

ker og klubkammerater. Og så naturlig-

vis alle de mange engagerede og venli-

ge mennesker, som jeg gennem årene 

har mødt i forbindelse med dykningen 

og undervandsfotograferingen. 

 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk? 

 Det er klart, at der er dyk som står mere 

lysende i hukommelsen end andre, men 

jeg vil påstå at alle dyk er gode på eller 

anden måde. Om ikke andet så fordi 

man klarede nogle strabadser eller ud-

fordringer og har det fint med det bagef-

ter. 

 

Har du haft 'et dårligt dyk', og kan 

du beskrive hvad der skete? 

Jeg har haft adskillige dyk med udfor-

dringer på den ene eller anden måde. 

Det være sig dårlig sigt, kraftig strøm, 

makkere uden retningssans, egne pro-

blemer med at udligne o.s.v. Det gode 

ved dykning er, at man altid oplever et 

eller andet spændende eller udsædvan-

ligt eller man ser en interessant fisk. 

Forventningerne skal blot svare til reali-

teterne for det pågældende dyk, så er 

det fedt at natdykke ved Lynetten og se 

rejernes lysende øjne lige såvel som at 

se det samme i Rødehavet eller hvilket 

som helst andet sted. Så jeg vil helst 

ikke bruge betegnelsen ”et dårligt dyk”. 
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Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk? 

Ikke egentlig uheld, men mere tæt-på 

situationer.  

Jeg dykkede engang på en kuttertur på 

et vrag ude i Store Bælt nær Romsø 

med min tidligere klub, NUG, Nautilus 

Undersøiske Gruppe. Der var en meget 

kraftig strøm, og jeg nåede ikke frem til 

ankerlinen og måtte derfor samles op af 

vores gummibåd. Jeg holdt fast i gum-

mibåden og blev trukket over mod an-

kerlinen, men strømmens tag i mig var 

så kraftig, at jeg blev trukket ind under 

båden og jeg kunne se at mine finner 

var på vej hen mod skruen, som arbej-

dede på fuld tryk.  

 

Jeg blev til sidst nødt til at slippe mit 

tag i båden og røg ind helt ind under 

båden. Heldigvis lykkedes det mig at 

støde fra undersiden af båden med hæn-

derne, så jeg røg nedad samtidig med at 

jeg for hen mod skruen, så jeg undgik at 

blive ”blendet”. Efterfølgende blev jeg 

sejlet over til ankertorvet, hvor min 

makker og jeg lige netop kunne trække 

os ned af torvet mod strømmen. Ved 

vraget fik vi efter en hurtig rundtur pla-

ceret os i strømlæ.  

 

Her sad en flot stenbider, som jeg gerne 

ville fotografere, men i det samme løb 

jeg tør for luft og måtte have luft fra 

makkeren, mens jeg tog mine billeder.  

 

Derefter steg vi sammen op ad ankertor-

vet, mens vi delte makkerens luft. 
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Dykket står stadig frisk i min erindring, 

selvom det var engang midt i 70´erne, 

og jeg priser mig stadig lykkelig over, 

at jeg ikke røg ind i skruen. Jeg betrag-

ter det egentlig ikke som et dårligt dyk, 

men som et udfordrende og meget lære-

rigt dyk, som heldigvis endte godt. Det-

te dyk kunne jeg også beskrive som et 

godt dyk, for jeg fik set en stenbider og 

fik taget et par billeder med flotte far-

ver, selvom de blev lidt rystede på 

grund af omstændighederne 

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i dyk-

ker (tegn eller andet)? 

Det sædvanlige: en plan for dykket: 

retninger, dybde, formål/mål og hvem 

der fører an. 

 

Er der nogle ting som du burde omta-

le eller spørge om, men ikke altid hu-

sker? 

Egentlig ikke, jeg mener, at jeg plejer at 

have held med at tilpasse snakkens om-

fang til, hvem makkeren er. Måske 

makkertjek? 

 

Er der noget udstyr du drømmer om 

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

ger til? 

Jeg har en del udstyr, som jeg plejer at 

tilpasse til det aktuelle dyk som f.eks. 

anvendelse af en enkelt 7-liter på almin-

delige stranddyk. 

 

Jeg er meget glad for de gamle Posei-

don-automater, som jeg bruger og som 

bare fungerer og som er til at servicere, 

specielt efter jeg har været lidt i skole 

hos vores klubkammerat Fidusen.  

 

Heldigvis har jeg aldrig haft free-flow 

på dem. Kun en blokering af første trin 

engang jeg lige skulle prøve at ånde i 

automaten, inden jeg gik i vandet i mi-

nus 10 grader kulde i kølevandskanalen 

til Barsebäk-værket, mens det var under 

opførelse. Så snart jeg kom under van-

det tøede den dog op, og jeg kunne gen-

nemføre dykket, som bestod i prøveud-

tagning af bundmateriale i kanalen. 

 

Med hensyn til nyt udstyr tror jeg dog, 

at jeg vil anskaffe mig en vingevest, når 

min gode gamle BCD er udtjent. Dette 

skulle kunne give et bedre trim i vandet, 

og det har man jo god brug for som uv-

fotograf. 

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor? 

Poul C. – også kaldet EL-Poul – som 

hører til blandt de ”gamle” baracudaer 

(hvilket her betyder, at han var medlem, 

da jeg selv blev medlem af klubben i 

1982). 

Poul er stadig aktiv dykker, ja endda 

med sine egne opslåede bådture til di-

verse vrag hver sommer. 

 

Poul har dykket mange steder i den sto-

re verden ud over herhjemme, og har 

masser af historier at fortælle om dyk-

kene og de gamle baracudaer. 

 

/Tekst: Foto-Ole 

/Foto: Jan M,  Foto-Ole 
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Sørens skygge gav nogen læ. 

 

Efter at have tømt sumpen for saltvand 

nogle gange, ankom vi til Ransvik, hvor 

vi tog det tungeste grej ombord og det 
kørende folk kørte ud til parkerings-

pladsen før Åkersberg og fik en god 

travetur ned til dykkerstedet.  

 

Det var det perfekte sted, som var ble-

vet udvalgt. Vi lå i læ og solen skinnede 

fra en skyfri himmel. Vandet var roligt 

så vi kunne se udåndingsboblerne i van-

det selv langt ude. 

 

Vi fik alle i vandet og gennemført dyb-

dedykkene. Nogle manglede bjærg-
ningsøvelsen og andre en kompasprøve 

samt fridykket til 5 meter med 10 m. 

svømning langs bunden. 

 

Stemningen var høj.  

Det gode vejr og udsigterne til endelig 

at blive færdige med uddannelsen gav 

en god stemning blandet med en vis 

nervøsitet hos nogle.  

Mange havde på forhånd meldt sig til de 

kommende dykkerture til større dybder 
end det et 1* certifikat giver lov til. Så 

Vi havde længe ventet på fornuftigt 

vejr til at afslutte den 2* CMAS uddan-

nelse samt at kvalificere Jens og Je-

sper, der er Advanced Open Water 

dykkere, til at kunne deltage i det kom-

mende 3* kursus. 

 

Med skiftende vejrudsigter fra den hår-

de side så det sort ud. Vi skulle jo have 

gennemført dybdedykket til 25 meter og 

det kan kun foregå på Hveen eller på 

Kullen, hvor sidstnævne klart er at fore-

trække.  

 

Endelig. Lørdag d. 16. oktober var vej-

ret med os endskønt der havde været 

nattefrost og der var lovet omkring 8 m/
s fra NØ. Måske var det med til, at vi 

kun var 5 personer i båden fra Hornbæk 

til Åkersberg. Resten, dvs 14, kørte i 

bil. 

 

Sejlturen var lidt frisk, ikke mindst på 

grund af den kolde luft, men at sidde i 

CMAS 2* kursus 

gennemført 

Kim, Mikkel, Mads, Steen, Bobbi, Dennis. Sonja og Søren. (Jeanette mangler) 
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det skulle lykkes, hvad det jo så også 

gjorde for de 9 medlemmer. 

 

Efter at have samlet grejet sammen og 

afleveret en del af det i Ransvik sejlede 
vi tilbage til Hornbæk i roligt vejr og 

med den flotteste seneftermiddags him-

mel, man kan forestille sig. 

 

At sejle er at leve. 

 

Efter at have skyllet grejet og vasket 

båden, var det tid til debriefing, hvorun-

der vi fik en god dialog herunder forslag 

til de kommende uddannelser. 

 

Det har været en stor fornøjelse at have 
arbejdet sammen med jer under uddan-

nelsen og jeg ønsker, at I vil få rigtig 

stor glæde af deres uddannelse.  

 

Jeg véd, at I alle vil bidrage til et endnu 

sjovere og hyggeligere klubliv. 

 

Stort tillykke til jer alle.  

 
Det er (også) med fornøjelse at ønske 

Jens og Jesper tillykke med gennemfø-

relsen af den praktiske del af bjærg-

ningsøvelsen i går på Kullen.  

 

De er begge Advanced Open Water 
dykkere i Padi regi.  

 

Med den afsluttede prøve, er de parate 

til at påbegynde det kommende 3* 

CMAS kursus.  

 

En AOW er uddannet til at dykke til 40 

m. uden brug af dekodykning.  

 

/Med venlig hilsen 

Carsten  

Det er sjældent, at man som auktiona-

rius har den perfekte kombination 

foran sig. De sjældne produkter og det 

udsøgte, vidende publikum. 

Sjældent har presmagt brændevin, tidli-

gere ejet snaps og yo-yo-glögg været 

præsenteret for så kyndigt et publikum; 

og omsætningen blev derefter. 

 
Det var en fornøjelse af at være blandt 

connaisseurer. 

 

Publikums usædvanlige venlige indstil-

ling til oprydningen i barskabet vil bli-

ve husket med veneration. 

 

Tak for buddene. 

 

/Auktionarius. 

Tak fra auktionarius 
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Referat af generalforsam-

lingen i Baracuda. 

D. 20. NOVEMBER 2010  

Fremmødte: 33 medlemmer.  

Dagsorden: 

 

1: Valg af dirigent. 
 Ole R. blev valgt. Dirigenten konstate-

rede generalforsamlingen for lovlig. 

 

2: Formanden aflægger beretning for 

det forløbne år. 

Ole fortalte om samarbejdet med bl.a. 

Kontiki, der sikrede at flere ture blev 

gennemført. Fastelavnsarrangementet 

hos Kontiki havde været en succes. Li-

geledes havde årets Pinsetur til Kullen 

været god. Blot kunne Ole godt tænke 

sig, at der var flere baracuda´er, der vil 

deltage. Lignende arrangementer vil 

blive gennemført i det kommende år.  
Ole har forsøgt om vi kan få adgang til 

varmtvandsbassinet i forbindelse med 

fridykning. Men det koster kr. 500,- pr. 

time.  

 

Nitroxanlægget bliver brugt flittigt. 

Desværre har et medlem glemt at lukke 

for anlægget, hvilket bevirkede at ikke 

ilt servicerede flasker blev fyldt med en 

god nitroxblanding. Heldigvis blev det 

opdaget og proceduren for brugen er 

midlertidigt lavet om. Bestyrelsen arbej-
der på en sikker løsning.  
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Dersværre har der været 3 indbrud i det 

forløbne år. For at spare penge er det i 

dag én fra bestyrelsen, der kontrollere 

klublokalerne, når der har været ind-

brud. Leif er i dialog med kommunen 
om, at de overtager forpligtelsen.  

Ole fortalte, at vi grundet den gode li-

kviditet havde betalt vort lån, der var 

ydet i forbindelse med køb af båden, 

tilbage til DIF. 

 

Vi har haft en tæt på hændelse i Lille-

bælt. Ole takkede for et godt samarbej-

de med de implicerede og Jan for hånd-

tering af sagen. Rapport er sendt til DSF 

og bestyrelsen har indskærpet nogle 

regler for undgåelse af lignende ople-
velser. Ole henleder opmærksomheden 

på, at medlemmerne henvender sig til 

sikkerhedsudvalget, når de har oplevet 

en tæt på hændelse eller blot en defekt 

på deres udstyr. 

 

Båden er nu ved at være så klar som en 

dykkerbåd nu kan blive. Der er altid 

forhold, som man ønsker at gøre bedre. 

Vi har haft nogle udfordringer med in-

strumenteringen, som dog nu er ordnet.  
Kontrolvejning har vist at båden i sejl-

klar tilstand vejer 1410 kg.  

 

Endelig konstaterede Ole, at medlems-

skaren er vokset i det forløbne år. For-

manden fortalte, at flere klubber under-

viser såvel efter CMAS som PADI stan-

dard. Nogle klubber sender deres elever 

til dykkercentrene. Fortsat vækst kræ-

ver, at vi har uddannelse i klubben og 

det vil vi også fremover have.    

 
Ole sluttede af med endnu en gang at 

ønske de sidst tilkomne 2* dykkere vel-

komne og takkede alle, der har ydet en 

indsats til fællesskabet.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3: Afsløring af Årets Baracuda. 

Se talen side 23. 

Jan takkede for udnævnelsen, som han 

dog gerne ville dele med alle dem, der 
gør bladet mulig. 

 

4: Æresudnævnelser. 

 Der var ingen udnævnelser.  

 

5: Beretning fra udvalgene og gen-

nemgang af udvalgenes aktivitetspla-

ner. 

 

Barudvalget: 

Der er god omsætning med fornuftig 

dækningsbidrag. 

 

Festudvalget: 

Afholder bl.a. festmiddagen i forbindel-

se med generalforsamlingen. Birgit øn-

skede at gå af og      opfordrede derfor 

andre til at gå ind i arbejdet.  

 

Fotoudvalget: 

Jan M. fortalte, at der er meget aktivitet. 

Tom D. har doneret en computer med 

en stor HD og skærm. Jan efterlyser et 
rullebord til computeren. Fotorammen 

er blevet opsat. Der er gennemført kur-

ser gennem forbundet.  

 

Fundraising:  

Carsten fortalte, at andre klubber har 

fået tilskud til nyindkøb og at vi frem-

over vil gøre mere ud af at søge flere 

funde.  

 

Husudvalget: 

Ole havde ingen nyheder.  

 

Kompressorudvalget: 

Allan fortalte at kompressoren kører 

meget mere end tidligere. Begge er i 

drift, men rejsekompressoren stopper 
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ikke selv. Man skal huske at slukke for 
kompressoren inden man går.  

 

Materialeudvalget: 

Båden er nu i orden. Den har fået på-

monteret en radarreflektor, VHF´en 

synes at være fri for dug og antennen er 

skiftet. Carsten efterlyste lidt mere or-

den på arbejdsbordet og i tovværk. Ren-

gøring af flasker kan måske nemmest 

ske med en stålpisk påmonteret en bore-

maskine. Rulle Marie er bortkommet i 
forsøget på at få den gjort i stand.  

 

Redaktionsudvalget:  

Jan M. takkede for de mange gode input 

til bladet.  

 

Web udvalget: 

Ole fortale at han og Peter S. er i gang 

med at ændre hjemmesiden. Arbejdet 

har stået på siden januar.  

 

De forventer den snart klar. Baggrunden 
for den nye hjemmeside er, at de gerne 

vil gøre den mere professionel og at 

flere kan arbejde med den. Ole blev 

gjort opmærksom på, at nogle andre 

klubber lagde deres referater ind på 

hjemmesiden.  

 

Groupcare og SMS kommunikation 

blev drøftet. Man fandt Groupcare løs-

ningen som den bedste indtil videre 
selvom den koster noget.  

 

Sikkerhedsudvalget: 

Carsten efterlyste nye medlemmer. 

Henrik påpegede at der ikke var lavet 

rapport over fejlfyldningen med nitrox.  

 

Svømmehalsudvalget:  

Bjarne havde ikke noget nyt. 

 

Fridykkerudvalget:  

Bjarne fortalte, at man overvejer fridyk-
ning i åbent vand til næste år. Der vil 

blive lavet endnu et kursus, hvis der er 

tilmeldinger nok. Bjarne vil gerne an-

vende varmtvandsbassinet, men det 

koster kr. 500,- pr. time. 

 

Turudvalget: 

Allan fortalte, at turen til Lysekil havde 

været en succes, som man vil forsøge 

gentaget. Carsten vil lave gummibådstu-

re i hverdagen, da det ser ud til, at der er 
flere, der er interesseret. 

 

Uddannelsesudvalget: 

Bjarne fortalte at det kommende 1* 
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uddannelse er annonceret i Ballerup 

Bladet og Egedal Avisen.  

Carsten har givet tilskud til annoncerin-

gen.  

Der vil blive afholdt Nitrox og 3* kur-
sus næste år, hvis der er tilmeldinger 

nok. Kurset med Steen P. vedr. udstyr 

og afvejning gentages til næste år. Ung-

domskurset blev desværre aflyst i år 

grundet manglende tilmeldinger. Der 

håbes på tilstrækkelig tilslutning næste 

år.  

 

6: Godkendelse af revideret regn-

skab. 

 Det var en glad Leif, der fremlagde 

årets kanon regnskab.  
 

Næste års budget operere med et under-

skud på kr. 33.000,-, men det må siges 

at være meget konservativt.  

Leif fortalte, at vi nu er oppe på 136 

DSF medlemmer.  

Leif har lavet et skema til udfyldelse i 

forbindelse med afregning af bådture.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

7: Udlodning af indskudsbeviser.  
 Der blev udloddet 20% af indskudsbe-

viserne på i alt kr. 70.000,- fordelt på 70 

beviser. Leif havde kort med nummeret 

fra 1-70.  

Årets Baracuda udtog således 14 nr. De 

udtrukne ejere har fået besked via mail.    

 

8: Behandling af indkomne forslag. 

Først blev Carsten S. forslag om at ind-

føre et årskort til RIB bådturene frem-

lagt. Forslaget blev grundigt drøftet og 

ændret til: Forslaget skal gøres til gen-
stand for en forsøgsordning løbende for 

det kommende kalenderår. Nogle fryg-

ter, at mange nu vil melde sig på mange 

flere ture end de ellers ville have delta-

get på og måske framelde sig i sidste 

øjeblik. Nogle mente, at kortet er for 

billigt og at andre kommer til at betale 

for den forøgede brug af båden. Klippe-

kort var på tale. En mente, at det ikke 

fremmede administrationen at have et 
årskort, når nogle alligevel ville betale 

med kontanter. Forslaget gik til afstem-

ning med 19 for, 3 imod og resten stem-

te ikke.  

 

Poul C. forslag om indkøb af en side-

scanner kom da på dagsordenen. 

Debatten gik bl.a. på, hvor hurtigt kan 

man sejle og alligevel se bunden. Svaret 

kendes p.t. ikke. Har andre klubber 

sidescanner. Poul svarede at det har 

Ålborg, men ellers vides det ikke. Det 
gamle søkort kan ikke anvendes. Under 

debatten gav Carsten kr. 7.000 i tilskud. 

Teksten i forslaget blev ændret således, 

at det er bestyrelsen, der i sidste ende 

skal godkende transaktionen. Forslaget 

gik til afstemning med 20 for, 0 imod 

og resten stemte ikke.  

 

9: Klubbens visioner. 

 Ole talte om visioner. Har vi båd nr. 2 

om 5 år? Har klubben en bil om 5 år? 
 

Tom var inde på vigtigheden af en men-

torordning i forbindelse med unge men-

nesker. Han påpegede også vigtigheden 

af, at det er de rigtige, der sammensæt-

tes.  Visionerne vil blive drøftet ved 

næstkommende medlemsmøde. 
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10: Gennemgang af budget og fast-

sættelse af kontingentets størrelse. 

Budget for nyanskaffelser.  

Leif gennemgik budgettet, der operere 

med et underskud på kr. 33.000,- efter 
af- og nedskrivninger.  Et konservativt 

budget.  

 

Jørgen spurgte ind til om der var taget 

højde for forsikringsstigninger, hvilket 

Leif svarede ja til i og med at de allere-

de var betalte. Der blev foreslået 

uændret kontingent.  

Budgettet blev vedtaget.   

 

11: Valg af bestyrelse: 

Formanden, Ole B. Blev genvalgt. 
Sekretæren, Carsten S. blev udskiftet 

med Bent C.   

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: Henrik P. og Jesper M. Beg-

ge blev genvalgt.  

Valg af bestyrelsessuppleanter: 

På valg er:  

Eva R. Blev genvalgt.  

Lars G. blev udskiftet med Søren S.  

Valg af revisorer: 

På valg er: 
Berit C. Blev genvalgt.  

Jørgen D. Blev genvalgt.  

Valg af revisorsuppleant.  

Lars N. Blev genvalgt.  

 

Forinden sekretæren kom på valg gav 

formanden ham et par velmenende ord 

med på vejen ud af bestyrelsen.  

 

Ole bekræftede årsagen til sekretærens 

exit fra bestyrelsen, nemlig for at give 

plads til nye kræfter. Ole hold en tale, 
som kan læses på side 22.  

 

Som et synligt bevis på klubbens tak-

nemmelighed blev der overrakt en rigtig 

flot kurv med mange kulinariske lække-

rier.  Carsten takkede for de smukke ord 

og kurven samt gav til kende, at han 

også fremover ønsker at lægge et godt 

stykke arbejde i Baracuda.   

 

12: Valg af udvalg: 

 Det pointeres, at alle nuværende med-

lemmer af udvalgene nulstilles. Der skal 

således en aktiv handling til for at kom-

me med i udvalgene. Sekretæren sikre 

sig, at medlemmer, der senere  ønsker 

optagelse i et udvalg eller for den sags 

skyld udmeldelse, bliver påført listen 

over medlemmer af udvalgene.  

 

Barudvalg: 

Jesper M. , Henrik P.,  
Jan O., Ole B. 

Festudvalg:  

Åse P., Sonja M. 

Jeanette S. 

Fotoudvalg: 

Tom D. , Ole R. 

Peter L. Jan M. 

Allan F. , Per A. 

Fundraisingudvalg: 

Jesper M., Carsten S.  

Husudvalg: 
Allan F. , Jan M. 

Jimmy A. Per A. 

Kompressorudvalg: 

Allan F., Ole B.,  

Jan M., Jimmy A. 

Materialeudvalg: 

Bent  P., Carsten S. 

Jan M.,  Lars N.  

Per A.  

Redaktionsudvalg: 

Jan M., Ole R., Tom D. 

Web udvalg: 
Ole B. Søren R. 

Bjarne G., Bent P. 
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Et par billeder fra aftenfesten: 

Sikkerhedsudvalg: 

Jan O. , Carsten S. 

Jørgen H.,  Peter L.  

Søren R.  

Svømmehalsudvalget: 
Bjarne G.,  Per A. 

Fridykkerudvalget: 

Bjarne G., Bobbi N. 

Turudvalget: 

Allan F., Sonja M. 

Jørgen H., Peter L. 

Carsten S. 

Uddannelsesudvalget: 

Bjarne G., Jan H. 

Birgit N., Carsten S. 

Leif H., Henrik P. 

Peter L, Dan A. 
 

Ad hoc udvalg til Sidescanner: 

Poul C., Tom D., Carsten S. 

Ole B.   

 

13: Uddeling af årets kantbissegave-

kort. 

 Årets Baracuda udtrak lodderne. 

1. præmie kr. 1.000,-  gik til Åse. 

2. præmie kr.    750,-  gik til Allan. 
3. præmie kr.    500,-  gik til Jørgen C. 

Hansen 

 

14: Eventuelt. 

Ordet er frit og refereres ikke. Visse 

punkter vil dog blive taget op ved næste 

medlemsmøde.  

 

Dirigenten takkede for en munter, ikke 

rolig, generalforsamling.  

 

Med venlig hilsen 
 

Sekretær 

Carsten S. 

     

Jan som sidste års Ferdinand 

samt Lars med en ordentlig 

pokal.  
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Referat af bestyrelses-

møder i  Baracuda: 

Torsdag d. 7. oktober 2010  
 

Afbud: Carsten, Jan M, Jan O.  

 

1: Valg af dirigent.   

Henrik 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede.  

Lars 

 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

Referatet blev godkendt. 

 

4: U- og afsluttede opgaver. 
Se opgaveliste i klubben. (fra listens 

pkt. 10. Henrik har snakket med Force. 

232 bar flasker prøves ved 348 bar (200 
bar ved 300bar). Hvis man indfører et 

udtag til 232 bar, så kan det bruges til 

200bar flasker. Beslutning: Der laves 

ikke et nyt udtag, da det er for farligt; 

tager man fejl af udtagene, kan man 

overfylde sin 200 bar flaske.)  

 

5: Orientering fra formanden.  

Tilskud til ældre (60+) bortfalder. Dvs. 

aktivitets- og uddannelses-tilskud. 

Triton svømmer til 20:00++ og banen er 
ikke klar til os. Ole vil kontakte besty-

relsen for Triton. 

Bjarne forslår, at vi evt. kan starte om-

klædning før 19:45. Evt. at vi beder om, 

at instruktører & elever kan starte før 

(19:30). 

Poul-E. vil etablere et instruktørskab til 

Baracuda. 

Garage tag er utæt, skal meldes til kom-

munen. (De har evt. allerede været der 

for besigtigelse) 

 

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 
Leif foreslog at vi opretter en konto i 

Vejle (til 3%). Øremærket til ny motor.  

Forslaget blev vedtaget. 

Vi skal øremærke 14T DKK til tilbage 

betaling af indskudsbeviser. 

Vi skal finde et billigere sted at købe 

filter til kompressoren. 

 

7: Medlemsmødet d. 2. september. 

Det henstilles til instruktørerne at un-

dersøge om der er interesse for ordnin-

gen hos eleverne. 
 

8: Udvalgsrunde. 

Uddannelsesudvalget. 

Aktuelt 1 tilmelding til nyt kursus. 

Udvalget vil annoncere i lokalbladene. 

Ole vil informere om kursus på Face-

book (Baracuda siden). 

Materialeudvalget:  

Turudvalget. 

Sikkerhedsudvalget:  

Kompressorudvalget:   

Fundraisingudvalget: 

Husudvalget.  

Barudvalget.       

Svømmehalsudvalget. 

Fridykkerudvalget. 

Fotoudvalget: 

….Intet nyt... 

 

Redaktions- og webudvalg:  

Der arbejdes på ny hjemmeside og in-

ternet. Status? Ole følger op på status. 

 

Festudvalget.  

Planlagt generalforsamlingsfest. 

Redaktions- og webudvalg:  

Der arbejdes på ny hjemmeside og in-

ternet. Status? Ole følger op på status. 
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Torsdag d. 11. november 

2010  
 

Afbud: Eva, Henrik og Jesper,  

 

Formålet med bestyrelsesmødet var idet 

væsentligste at gennemgå dagsordenen 

for den ordinære generalforsamling. 

 

1: Valg af dirigent.   

Jan O.  

     

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede.   Carsten. 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

 Blev underskrevet. 

 

4: U- og afsluttede opgaver. 
 Se opgaveliste i klubben 

 

5: Orientering fra formanden.  

 Udgik. 

            

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 

 Er stadig god.  

 

7: Gennemgang af dagsordenen for 

årets generalforsamling. 

 Dagsordenen blev gennemgået og drøf-
telserne gik hovedsageligt på klubbens 

visioner.  

 

8: Gennemgang af indkomne forslag. 

 Der var indkommet 2 forslag, som 

fremsendes medlemmerne fredag d. 12. 

november pr. brev. 

De to forslag: 

 Køb af sidescanner, Poul C. 

 Oprettelse af årskort til bådture: Car-

sten S. 

 9: Udvalgsrunde. 

 Udgik. 

       

10: Mødedatoer for året. 
  2. december.  

 Generalforsamling: 20. november kl. 

13.00. Generalforsamlingsmiddag: Kl. 

19.00 

        

11: Eventuelt:   

Intet.    

Sekretær:                             Formand:  
Carsten S.                  Ole B. 

 

Festudvalget.  

Planlagt generalforsamlingsfest. 

       

9: Mødedatoer for året. 
 11. november, 2. december. 

Generalforsamling: 20. november kl. 

13.00. 

Generalforsamlingsmiddag: Kl. 19.00 

10: Eventuelt:   

Budgettet for næste år blev gennemgået. 

 

Ad Uddannelse: Overvej at tage Kullen 

med på udflugtsplanen. 

 

Dog bør kun dybdedyk foregå der, ikke 

fx overfladesvømning etc. Bedst hvis 
kun de sidste dyk foregår der. Overvej 

om instruktørerne kan komme med til 

reduceret pris. Evt. gentag succesen 

med samarbejdet med Kontiki. 

 

Ad Mentor ordningen: 

Det vil evt. kunne bruges til at få de 1* 

hurtigt op på de nødvendige dyk. 

 

Sekretær:                             Formand: 

Carsten S.          Ole B. 
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