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Forside: 
Smukke billeder i en mørk tid. 
Øverst: 

En galakse i Stjernetågen Andromeda. 
Nej det er faktisk en såkaldt bægergop-

pel.  Se faktoboks i artiklen om Vevang 

inde i bladet. 

/Foto Ole 

 

Nederst: 

Nøgensnegl i Vevang-Norge. 

Af nogen kaldet et klunkedyr. Se Toms 

artikel:Vevang - III side 16. 

/Foto Ole 

 

 

Bagside: 
Sådan ser en 2. plads ud i makro-

fotografi 
Øverst og nederst: 

Et fint billede der undtagelsesvis kan få 

lov til at fylde hele bagsiden 

 

 

 

Bladudvalget:  

Næste møde: Onsdag den 7 marts 2012 

kl. 21.00 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes på dette møde. 
Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

- 31 marts 2012 

- 24 juni 2012 

- 13 oktober 2012 (I god tid inden næste 

generalforsamling den 17-11-2012) 

- 19 januar 2013 

Baracuda 

41. årgang  Nr.  4 december 2011 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

Jan M. 

Ole E.  

Tom D  

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

 

Kasserer                   Sekretær 

Jesper M.    Aase P. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Søren S.  

Næste Baracuda-blad udkommer  

i marts 2012 

Antal trykte blade:  175 stk. 
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tirsdag 6-12 kl. 19 Skolesvøm-

ning 

mandag 12-12 

kl.19:30 

Introaften 

for nye 1* 

dykkere. 

tirsdag 13-12 kl.19 Skolesvøm-

ning 

mandag 19-12 kl. 20 Juleafslut-

ning i klub-

ben 

lørdag   21-01-2012 Nytårskur 

 

Lederen 

Det store i det små. 
I kender det måske. Man går en tur ad 

en sti i en skov.  Får øje på mosset, der 

vokser der i gruset og sandet, hvor regn-

vandet har fosset. Da er det, at man 

pludseligt kan se at  mosset faktisk kan 

ligne nåletræer i Canada, set fra en  

sportsflyvers (eller måske gyromaski-

nes) cockpit i ca. 100 meters højde. 

 

I al fald fik redaktøren dette minde vakt 

til live, da det strømmede ind med bille-
der til bladet i dette kvartal. Billeder af 

ting helt tæt på. Små detaljer forstørret 

op. Makro-foto på fagsprog.  Ikke at de 

lignede grantræer, men der var en ufat-

telig detaljerigdom i disse miniuniver-

ser. 

  

To af klubbens medlemmer var til DM i 

undervandsfoto, og begge kom i top 10, 

og Tom fik en samlet tredjeplads i netop 

makrofotografi. Til lykke. Se historien i 
bladet 

 

På forsiden er et par makrobilleder.   

Man kunne tro de var væsner i en mo-

sterfilm eller billeder af fjerne galakser.  

 

Og fantasien kan sagtens løbe af med 

en. Det er den måske også for forfatte-

ren til en meget fornøjelig skrøne inde i 

bladet.  Vurder selv. 

 

I øvrigt fylder syner og indtryk fra Nor-
ge en del i dette nummer. 

 

Her var det os selv der var de små i det 

store norske blæsevejr. 

 /Redaktøren. 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i øvrigt alle kalender -

oplysninger her:  
www.baracudaturudvalg.dk 

 

Kalenderen er altid  

opdateret.  

 
Tak til  Allan for denne service. 

En bådfuld dykkere i Vevang en dag 

med sol.  /Foto: Tom. 
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Søforklaringer og røverhistorier fra Vevang.  

I september 2011 begav 14 baracudaer i 
5 biler sig af sted på dykkertur i Vevang 
nær Trondheim. 
 

Vejene var mange. 
 

Nogle kørte hele vejen med overnatning 

på motel. 

 

Dem med hår på brystet kørte de 1100 

km i èt hug, uden en eneste pause. 

 

Til sidst var hyggeholdet, som tog Nor-

gesbåden.  

 

Fredag blev  ”Transporteren” læsset 

med en del udstyr, flasker og mad. Mad 
nok til at brødføde Den Røde Hær i 

længere tid. 

 

Alle dykkerflaskerne blev fyldt op med 

dansk smuglerøl, og 100 liter papvin 

blev skjult blandt tørdragter og dykker-

masker. 

 

Om eftermiddagen kunne man se, en 

overlæsset kassebil med gummibåd 

forlade Ballerup, med et let slirrende 
anhængertræk imod asfalten, på kurs 

mod Færgen. 

 

 På Færgen blev gummibåden fortøjet 

med kæder til vogndækket, for nu skulle 

bølgerne stige højt. Både i glasset og 

under kølen. Efter en brandstorm i med 

5-7 meter høje bølger, tåge, krængning 

på op til 30 grader og en anselig mæng-

de dansk specialøl i maven og bræk på 

kraven, anløb vi i den smukke Oslo-

fjord.  
 

Fotoholdet havde kort forinden fået en 

lur i køjen, akkompagneret af en 140 

decibel teknobass fra bådens diskotek 

dækket under, mens ”transporter”-

holdet hyggede sig med en 10.000 hk 
indenbordsmotor i bunden af skibet. 

 

Turen gik for bilerne gennem Guld-

brandsdalen og for Transporteren over 

Dovrefjellet. En fantastisk tur i strålen-

de solskin og 20 graders varme.  

 

På E6 indledte fotoholdet i deres turbo-

ladet Mondeo, et 700 km kapløb til Ve-

vang, med den overlæssede Transporter 

med gummibåd på slæb. En ulige kamp 

skulle man tro.- Men nej. 
 

Fotoholdet  skulle jo lige blitze Guld-

bransdalen i et eneste kontinuerligt bil-

lede. Det siges fuglene styrtede i jorden, 

med alvorlige svejseøjne den dag. Foto-

holdet kom til Vevang med hvidgløden-

de blitzlamper og overfyldte memory-

card, som de sidste. 

 

I Vevang lå en 12 personers hytte med 

spabad, mahogni gulve og veltrimmede 
blomsterbede og ventede.  Placeret in-

denskærs ved vandet, med direkte pano-

ramaudsigt til den helt spektakulære 

”Atlanterhavsvej”, og de tårnhøje nor-

ske fjelde.  

 

Hytten kunne dog ikke huse alle, så et 

par stykker blev smidt ud i nogle telte 

og en enkelt i lastrummet på transporte-

ren. Disse slap dog samtidig for stinken-

de tørdragter, sure tæer og gammel lug-

tene neopren.  
Og ikke mindst for tung snorken fra 10 
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baracudaer. En rumlen der udløste flere 

stenskred på de nærmeste fjelle. Kort 

efter ankomsten til Vevang slog vejret 

om i rigtigt atlanterhavsvejr. Regn i 

metervis, tyk havgus og vindstød som 
bukkede trætoppene ned i græshøjde.  

 

Teltfolkene måtte smide anker på græs-

planen,for ikke at rutsje i Havet, og de 

parkerede biler blev rokket så kraftigt at 

dykkerflaskerne, rullede syngende rundt 

i bagagerummene.  

Men dette stoppede ikke 14 baracudaer 

for at geare op næste morgen. Efter 

morgenmaden søndag blev første hold 

dykkere endelig smidt det 13 grader 

varme klare fjordvand.  
Turen gik til den nærliggende øde klip-

peø Mannsholmen.  

 

En lille ø, beboet af enkelt ensomt får 

på græs. Men under vandoverfladen var 

der dog mere liv. Bunden var let skrå-

nende med stakkevis af tangplanter, 

søstjerner og krabber.  

 

Her blev den ”Røde bredmundede pat-
fisk” også spottet første gang. En stort 

dyr, som kunne forveksles med en sten-

bider, dog minimum 50*) gange større 

og med enorme tænder. 

   

Her fandt fotoholdet også massevis af 

de meget sjældne 5 cm "tentaklede nø-

gensnegl". 

 

Tæt på Mannsholmen øst for Teviknes-

set fandt vi ”Væggen” . En bjergside 

der gik ned i dybet. Det ypperligste 
vægdyk på den nordlige halvkugle. Ek-

koloddet målte 141 meter lidt fra væ-

gen, 10 meter fra klippen stodekkolod-

det på 70 meter. Et sted hvor korrekt 

afbalancering giver en helt ny mening.  

Den Bredmundede Patfisk  /Foto:Mûnchhausen 
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På væggen i 5-20 meters dybde sad 

knald hvide søanemoner, som nærmest 

lyste vandet op. Småfisk i store blinken-

de stimer flankerede klipperne. Sigten 

var helt fantastisk, og overfladen var 
tydeligt synlig fra 40 meter dybde. 

 På klipperne sad taskekrabber på stør-

relse med gryder, troldkrabber med flet-

ninger på benene og søstjerner som 

brønddæksler. To baracuda dykkere 

prøvede endda at nå til bunden med 

hver deres 300 bar dobbelt-hangarskib 

på ryggen, og et ukendt antal stagefla-

sker. 

 

Men forgæves. Det mørke vand under 

væggen blev derefter fuldt fortjent om-
talt som ”The Abyss”.  

 

Væggen blev senere på ugen dykket om 

natten.  

 

Hvilket fuldstændigt eventyrligt, i 100 

procent vindstille og morild så tyk, at 

man ikke skulle bruge lygter. Torsk lå 

side om side og sov på de mørke sand-

plateauer på vægen.  

 
Dykkerne trak hele stimer af små røde 

krebsdyr efter sig i lygternes lyskegler. 

Med et fangstnet havde middagsmaden 

nemt været reddet. 

 

Et par kilometer fra vores hytte lå 

flattskæret”. Et undersøisk fjell, som 

stak op af dybet, med 8-10 meter vand 

over en lille spids top. På skallebunden 

mellem klippefremspringene var der 

brolagt medkammuslinger i 25 cm stør-

relse, enkelte så store som lokumsbræd-
der .  

 

Når man passerede, baskede de op fra 

bunden. Lige til at plukke ud af vandet. 

Adskillige fangstnet blev sendt til over-

fladen med store hævesække.  

 

I hyttens Michelin gourmetrestaurant, 

blev der senere disket op med super 

friske stegte kammuslinger i kilovis.  
 

Udenskærs på Strømholmen langs 

”Atlanterhavsvejen” fandt vi en lille 

lavvandet klippebugt, i ly for de 3 meter 

høje dønninger. 

 

 En lille oase med stillestående vand, 

perlemor og lilla farvede småsten, hvid-

skallebund og fint tyndt søgræs. Langs 

de lodrette 10 meter høje klippevæge 

voksede skove af tangplanter med blade 
som parasoller. Under de høje tangplan-

ter gemte der sig et spektakulært dyre-

liv. Alverdens fladfisk, krabber, søstjer-

ner og store fiskestimer.  

 

Længere ude ved mundingen til bugten, 

blev idyllen forvandlet til en helt fanta-

stisk vaskemaskine, som fik alt på bun-

den til at gynge voldsomt frem og tilba-

ge, med lyden fra enorme dønninger der 

hamrede ind i klippen 10 meter over. En 

brænding som ville være skæbnesvan-
ger for en dykker. 

 

En halv times sejlads fra Vevang lå et 

vrag på 30 meter vand som skulle besø-

ges. Et ældre stål skib, som var blevet 
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revet i stykker på de lumske klipper 

udenskærs. Med frygt for at lide samme 

skæbne, begav 6 hærdede baracudaer 

sig ud langs Atlanterhavskysten.  

 
Først skulle Strømsholmens smalle 

fjordindløb forceres, hvor tidevands-

strømmen er så hård at båden står stille i 

vandet ved 4000 omdrejninger. Dernæst 

skulle en del umarkerede undersøiske 

skær udgås. Dog blev få skær afsløret af 

kæmpe brækkende dønninger og grim-

me strømhvirvler.  

Turen blev tilbagelagt i let tåge, regn og 

uden landkending, med svag udsigt til 

fejende fyrtårne på fjerntliggende 

yderskær.   
 

Et sted hvor en GPS’en er bådførerens 

bedste ven, dog havde ingen investeret i 

det lokale elektroniske søkort. En spæn-

dende gambling, må man sige. Endelig 

blev vraget lokaliseret med waypoint og 

sidescanner.  

 

Dykkere blev sendt ned i dybet, mens 

en søsyg besætning brækkede sig over 

rælingen. Vraget var på mystisk vis 

forsvundet, men ankerlinen blev meldt 

ok, fra båd til anker.  

 
Efter 6 dages intensiv druk, festmåltider 

og flot dykning i Norges smukke natur, 

var alle mættet med smukke indtryk for 

livet.   

 

Tiden var kommet til at pakke dragterne 

i taskerne, og samle de sure sokker op 

fra gulvet. Bilerne blev igen læsset, og 

kursen blev sat imod Danmark. Turen 

gik tilbage langs de dybe fjorde og høje 

fjelde i en flot diset solopgang.  

 
De fleste tænkte måske stadig på, hvad 

der gemte sig nede i ”The Abyss” i Ve-

vang. 

 

 

/Capt’n Jens  
 
*) Tallet korrigeret af red. 
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Mit første dyk i mørke  
Afsluttende CMAS ** prøve + fyraf-
tensdyk Det var en helt fantastisk aften, 
fredag den 7. oktober! 
 

Birgit, Jan O. og flere erfarne var med 

til at skabe den perfekte ramme for 
klubbens sidste fyraftensdyk i 2011, og 

vorherre lod vinden blæse, så Birgit 

valgte Strandmøllekroen som dykker-

sted frem for Amager Strandpark. Me-

get betænksomt, for det valgte sted er 

vel mere hyggeligt, da terrænet er knap 

så åbent. 

 

Der kom 8 elever og 8 erfarne, helt per-

fekt tilslutning! Også tak til jer, der blev 

på land og sørgede for hygge. Jan O. 

holdt styr på grillen alt mens dykkerhol-
dene blev sat. Det var med til at give en 

virkelig afslappet atmosfære en aften, 

hvor skumringen var begyndt. 

 

Tom P blev sat til at være min friske 

makker, idet han vist nok havde taget en 

impulsiv beslutning og deltaget med os. 

Tom havde købt nyt kompas, som han 
ville have afprøvet – under et natdyk!! 

Imens Tom gik ned til vandkanten, hav-

de jeg Ishøi og Saber til at hjælpe mig 

med at få tjekket udstyret. Dejlig hjælp, 

der gør, at jeg stresser af.  Plask, plask, 

så trådte vi ud i den stenbelagte vand-

kant, gjorde holdt, aftalte dykkerforlø-

bet, at fik trukket finnerne på – det var 

fortsættelsen af en aften, der bare forløb 

perfekt. Dykkerkurs 90° øst og retur 

270° vest. Tid aftalt til 20 max 30 min.! 

Næste hold skulle jo bruge vores bøje. 
 

Lidt stolt at ny diodelygte med 230 lu-

men gav mere end Toms. Så jeg gen-

kendte fint bunden fra fyraftensdykket 

1½ måned tidligere. 

Historie om første natdyk.  Del 1 

En panser Ulk (Også kaldet Pansermus af nogle få personer i klubben) Foto Ole 
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 Hvad var det? Tom virrede med hånden 

– skulle jeg være mere opmærksom; ja, 

morilden lyste op i vandet - fantastisk 

skue.  Vi var stadig på kun 2m vand og 

hurtigt stødte vi på først en helt stille og 
senere en anden stik modsat livlig 

”fjæsing”. Uha, dens rygpigge er gifti-

ge, tænkte jeg.  Der var hele tiden man-

ge små bitte herlige lysreflekterende 

fisk, der svømmede rundt foran masken 

på en uden at lade sig forstyrre det 

mindste. Nå ja, så var der lige en rød-

spætte, der fik fart på. Tiden gik meget 

hurtigt, 15 min. og jeg gjorde tegn til 

Tom, at vi skulle se at komme hjem 

igen. 

 
Tom tjekkede kompasset, 270° vest, vi 

skulle bare ud og ind igen, som han 

havde sagt ved starten, men jeg fornem-

mede subjektivt, at vi to velvoksne 

mænd snurrede rundt om os selv som to 

ballerinaer!  

 

Det kunne jeg desværre jo bare ikke 

fortælle ham - og hvis lidt så sværere at 

”sige” i mørket.  

 
Dybden var 2-3m blev til snart 4m og 

det sagde mig, at vi gik udaf – den mod-

satte retning! Der var nu nok gået 35 

min, hvor vi blev enige om at gå i over-

fladen. Ja, vi var langt ude, men vi så 

ilden fra Troels’ lejrbål.  Tog kompas-

kurs, og gik ned igen, snurrede rundt og 

det var stadig galt.  

 

Under alt dette fandt vi udover de sæd-

vanlige krabber en panserulk med fip-

skæg, hvilken herlig lille fætter. Vi var 
nok tæt på vandet, der kommer ud fra 

Mølleåen, fordi tættere på land fangede 

lyskeglen en stor fed jagtende aborre i 

sit kendetegnende ”fangetøj”, dvs. bre-

de lodrette sorte striber.  Den slog godt 

med halen for at dreje rundt, men vi 

havde jo en aftale på land, så vi vinkede 

farvel til den. 

 

De 45 min var gået, så vor snurren rundt 
endte med 500m overfladesvømning til 

land. Og det eneste, der bekymrede mig 

var, om Tom svømmede fra mig. Og 

hvad så, når ilden stadig kunne ses 

brænde lystigt op mod den stille natte-

himmel. 

 

Pjat blev det også til. Ja, for **CMAS 

deltagerne var det ikke prøven, et NAT-

dyk, men stadig fyraftensdyk, fordi nat-

ten først starter efter kl. 24. 

 
/MC 

Faktaboks: 

Kammusling. 
(Se side 15) 
 

 
Kammuslinger er af 

familien Pectinidae. Der findes flere 

arter bl.a. stor kammusling, som nok 

var den vi så i stort antal ved Vevang. 

Muslingerne kan blive op til 17 cm i 

diameter og ligger oftest delvist ned-

gravet i grovkornet sandbund i strøm-

fyldt område på 15 til 35 meters dybde. 

Muslingerne er forsynet med et stort 

antal øjne og føletentakler, så den kan 

registrere fjender og forsøge at flygte 
fra dem.  

Muslingerne kan "svømme" ved at 

lukke og åbne sig og derved presse 

vand ud og ind. Den store lukkemuskel 

er en fortrinlig og dyr spise. 

 

/Foto Ole 
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Dyk nr.31  Natdyk, sidste 

dyk før jeg er ** cmas. 
 
Mødtes med de andre elever, instruktø-
rer og andre frivillige hjælpere fredag 
kl. 17 i klubben, kom som jeg plejer i 
god tid for at fylde flasker og låne ud-
styr (dejligt at man som elev kan låne 
udstyr).  
 
Turen gik til Strandmøllekroen, hvor vi 

startede med grilmad.  

 

Hurtigt blev det mørkt nok til at vi kun-

ne dykke. 

 

Bare det at tage udstyret på i mørke var 

lidt svært og anderledes, selv om jeg 

havde prøvet det mange gange i dags-

lys.  
 

Godt at jeg havde fået en lygte, den blev 

flittigt brugt inden jeg overhovedet var i 

vandet sammen med min makker.  

 

(Han skal lige have lidt ros for den roli-

ge måde han altid er på, når vi er ude at 

dykke), tommel ned og så luft ud og så 

en oplevelse som om at mørket bare var 

helt tæt, kunne kun lige se det der blev 

belyst af vores lyskegler.  

 
Efter afbalancering og lidt svømning 

udad prøvede vi at slukke lygterne, så 

blev det bare MØRKT, lige indtil vi 

bevægede hånden foran os, hundredvis 

af små lyskilder blev pludselig tændt og 

næsten blændede os. Kunne bare tænke 

et WAU, endnu en ny oplevelse under 

vandet.   

 

 I slutningen af vores dyk, med god sigt, 

fik vi øje på et par lyskegler et stykke 

væk fra os, vi blev enige om ( tænk at 

man kan blive enig om, uden at snakke 

samme ) at slukke lygterne og svømme-
de nærmere, uden at blive opdaget.  

 

Jeg tror at der var to dykkere der blev 

meget overrasket over, at vi lige pludse-

lig hjalp dem med at se under vandet 

med vores lygter. 

 

 Nå! slut med at lege med de andre, 1 

min til vi skulle være oppe igen, så vi 

fik fart på for at komme ind igen. 

 

Dette var ikke mit sidste natdyk har jeg 
besluttet, dette var bare endnu en god 

oplevelse.    

 

Til slut vil jeg gerne takke alle i klub-

ben for den varme velkomst jeg har 

fået, ikke mindst de instruktører og 

medhjælpere, der altid har stillet op, for 

at hjælpe os nye **CMAS dykkere.  

 

/Jørn I. 

Historie om første natdyk.  Del 2 

Morild plankton (Noctiluca scintillans) 
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Formandens ord. 

Så er generalforsamlingen vel overstået. 

Det blev et langt møde på lidt mere end 

5 timer, hvor vi kom langt omkring. 

Blandt de mange indlæg blev det nævnt, 

at det kan være svært at komme ind i 
klubben som nyt medlem. Jeg ved ikke 

hvor meget der er i det, men bare det, at 

der er nogen der oplever det sådan, er 

desværre et problem, som vi skal gøre 

noget ved. 

 

Som nævnt på generalforsamlingen, så 

bør vi være mere opmærksomme på nye 

medlemmer. Hils på dem og få dem 

med i samtalen ved baren eller i sofaen.  

 

En mentor ordning er jo oplagt, men da 
der ikke er nogen, der har lyst til denne 

tjans, er det jo lidt svært at tildele et nyt 

medlem en kontakt person. 

 

På generalforsamlingen spurgte jeg igen 

efter gammelt klub relateret materiale. 

Stidsen havde tilfældigt noget med til 

mig. Der er stærkt underholdende. Og 

det interessante er, at emnerne går igen. 

Aktiviteterne i klubben, sikkerhed og, 

som det er foreslået i 1983, en dykker-

børnehave. Hver tid, sine navne … 

 

Selv om der er fin debat på vores gene-

ralforsamlinger, så står det noget tilbage 
for tidligere tiders generalforsamlinger 

og bestyrelsesmøder. I referatet fra ge-

neralforsamlingen i ’89 fremgår det, at 

hele bestyrelsen opsagt af forsamlingen. 

AV. Den var hård. Blandt dokumenter-

ne fra Stidsen, var der også dåbssangen 

fra ’89. Den er fra den gang hvor Foto-

Ole og Gearløs blev døbt :o) 

 

Jeg håber fortsat at der er nogen der har 

materiale liggende. Jeg skal bare låne 

det i et par dage, så det kan blive skan-
net. 

 

Som nævnt på i beretningen, er vi igen 

grounded. Svømmehallen er slut for i 

år. Vi har fået adgang til Park Skolens 

svømmehal hver tirsdag mellem kl. 19 

og 21. 

 

Bjarne har sendt en mail ud til alle om 

at være opmærksomme på, om venner, 

kollegaer eller naboer skulle være inte-
resserede i at lære at dykke. 

 

 På nuværende tidspunkt er der 3-4 per-

soner der har vist interesse, men de har 

ikke tilmeldt sig til kurset, så det er helt 

åbent om der kommer kursus i den 

kommende vinter. Jeg håber det, for der 

bliver endnu mere stille i klubben, hvis 

der ikke er et elevhold. 

 

Go’ jul og godt nytår. 
 

/Formanden 
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Her i slutningen af september var der 
arrangeret en klubtur til Norge nærmere 
bestemt til Vevang ved Atlanterhavsky-
sten lidt nord for Molde.  
 
Turens primus motor og tovholder med 

hensyn til arrangementet var Jørgen. 

Transporten foregik med samkøring i 

private biler. Båden havde Jens på slæb 

derop. 

 

Desuden blev klubbens velfungerende 

nyindkøbte kompressor også medbragt.  

Alle havde al deres dykkerudstyr og 

personlige grej med ligesom, der var en 

hel del ekstra flasker med – alt fordelt i 

bilerne. 
 

Indkvartering foregik i en større lejet 

hytte, som lå ned til vandet. Båden blev 

lagt i en lille havn i nærheden af hytten. 

Denne havn blev ligesom vores base for 

dykkerturene. Der var i alt 14 deltagere 

på turen, heraf de 13 dykkere.  

 

Al forplejning og alle øvrige praktiske 

foranstaltninger stod vi selv for - fordelt 

efter et større ”vagtskema” mht til mad-
lavning, kompressordrift, bådføring osv. 

Der var masser af god mad på den tur 

fremstillet af turens kokke morgen, 

middag og aften– de fleste råvarer var 

medbragt hjemmefra. 

 
Jeg kørte selv derop med fotodrengene, 

Jan M. og Tom. Køreturen blev noget 

afkortet idet vi tog færgen op til Oslo. 

Desværre havde vi fået en kahyt, som lå 

ovenpå diskoteket, så det blev ikke den 

afslappende sejltur, vi havde håbet på. 

Den dunrende bas sluttede først kl.02 

med Kim Larsen og Linedanseren!  

 

Og der skulle jo lige fotograferes 

Det forpligter jo at være flere fotografer 

sammen på sådan en køretur, så der var 
ikke det flotte bjerg, dal eller smukke 

landskab, som ikke lige skulle foreviges 

undervejs, hvilket selvfølgelig også 

betød at vi først nåede op til hytten ved 

20-tiden. Men vi var ret enige om, at 

ferien startede da vi tog hjemmefra, og 

at turen til Vevang var en del af ople-

velsen. Og der er masser at komme efter 

i det norske fjeldlandskab!  

 

En sådan tur kræver naturligvis en hel 
del forudgående planlægning. For min 

del bestod det i samarbejde med Tom at 

fremskaffe oplysninger om mulige dyk-

kersteder. Da jeg tidligere havde dykket 

med det stedlige dykkercenter, 

Klubtur til Vevang, 

Norge 
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Strømsholmen, for 5 år siden, så havde 

jeg en god idé om, hvad det var vi ville 

komme til at se rent dykkermæssigt. Jeg 

fandt mine gamle logninger af dyk fra 

området frem og gik i gang med at for-
søge at genfinde dem på et nyligt ind-

købt søkort. Selv om jeg ikke havde 

nogle GPS-positioner noteret lykkedes 

det dog sådan nogenlunde at finde frem 

til, hvor jeg tidligere havde dykket og at 

få overført positionerne til søkortet.  

 

Søgning på Internettet gav ikke så me-

get konkret ud over en løs omtale af 

dykkersteder. Vi fandt ud af, at nord-

mændene holder kortene tæt til kroppen 

netop med hensyn til de dykkerpositio-
ner, som de kender til. 

 

Det stedlige dykkercenters hjemmeside 

gav dog nogle hints, men ingen egentli-

ge positioner, men sammenholdt med 

søkortet fandt vi bl.a. et super sted til 

vægdykning - Skardhammaren - et drop

-off med en dybde på 140 meter få me-

ter fra klipperne. 

 

Jeg sendte desuden en mail til en lokal 

dykkerklub i Molde, som dog først sva-

rede efter vi var kommet hjem fra turen, 
og de skrev at jeg var velkommen til at 

kontakte dem for et nærmere samarbej-

de med hensyn til dykning i området – 

noget som måske kan blive aktuelt på et 

senere tidspunkt.  

 

WGS84 og GPS ED50 

Alle disse mulige dykkersteder gennem-

gik jeg så med Allan, som havde været 

så venlig at tage sit ”levende søkort” 

med i klubben i aften. Her fik jeg lært 

lidt om de forskellige systemer såsom 
WGS84 og GPS ED50. På denne måde 

fik vi faktisk fundet en del relevante 

dykkerpositioner, og det viste sig fak-

tisk at fungere ret godt i samarbejde 

med capt’n Jens´ store viden og erfaring 

med at føre skib, og positionerne kunne 

heldigvis overføres direkte til bådens 

GPS-navigator.  
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Området 

Området indeholder en lang række skær 

og holme, hvorpå nordmændene har 

opført den såkaldte Atlanterhavsvej, 

således at der er en naturlig opdeling i 

et beskyttet indenskærs fjordområde og 

et mere eksponeret udenskærs havområ-

de. 

 

Efter hvad jeg selv tidligere havde ople-

vet og også havde læst om på diverse 
hjemmesider ville dykning udenskærs 

være det bedste, og der var ét sted, Fø-

lingen, som vi meget gerne ville ud til 

på denne tur. Desuden ligger der et par 

spændende vrag i området, og det var 

også et stort ønske at dykke på nogle af 

disse vrag. Vejret var desværre ikke til 

udenskærssejllads og dykning, så vi 

forblev i store træk ud over et par af-

stikkere med båden indenskærs. Men 

der var heldigvis masser af gode dyk-
kersteder også her.  

 

Fra min logbog 

Her er nogle pluk fra mine logninger: 

klart vand sigt op til 20 – 30 meter på 

nogle dyk, flotte klippeformationer, 

store alger, stimer af småsej og andre 

fisk, flere forskellige nøgensnegle, store 

søpindsvin, søpunge i store klaser, flotte 

røde stenbidere, mægtige taskekrabber 

og masser af store spiselige kammuslin-

ger. 
 

Vi havde håbet at kunne tage en del 

stranddyk for at ”mildne” logistikken 

lidt, idet der hjemmefra var lagt op til 2 

båddyk pr. mand pr. dag, og dette ville 

kræve at der skulle sejles ud 4 gange i 

løbet af dagen. Dette var noget, som jeg 

personligt på forhånd anså for temmelig 

urealistisk i vores klub, men jeg må 

med skam melde at det faktisk lykkedes 

i stor udstrækning.  

 

Det var også nødvendigt, for at alle 

kunne få de 2 planlagte dyk om dagen, 

hvilket blev erkendt allerede den første 

dag, hvor vi forsøgte os med et strand-
dyk ved Atlanterhavsvejen, et sted hvor 

der umiddelbart var let adgang til van-

det.  

 

Vi havde dog ikke taget højde for det 

kraftige tidevandet på stedet, som vel er 

op til halvanden meter! Prøv at se den 

video, som Gearløs har taget, og som 

ligger på tur hjemmesiden.  

 

Her vil du kunne se, at vi nærmest måtte 
kravle henover sten og alger for at kom-

me i vandet. Men det var ikke det vær-

ste, fordi vandet havde trukket sig yder-

ligere tilbage, da vi skulle op igen, og 

det var næsten umuligt at bevæge sig i 

blandingen af lavt vand, store sten og 

høje sammenfaldne alger. 

 

Det tog nok en halv time at komme i 

land fra man landede på lavt vand efter 

dykket til man stod oppe på parkerings-

pladsen!  Dette blev det første og sidste 
stranddyk på turen - resten blev båddyk. 

 

Ingen vrag 

En anden ting som heller ikke gik efter 

planen var et forsøg på at tage et vrag-
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dyk udenskærs den sidste dykkerdag, 

hvor visses trang til at få set noget gam-

melt jern var blevet så stor, at bølgerne 

blev trodset.  Vores dygtige capt’n fandt 

faktisk vraget og fik slået det på side-
scanneren, men som det er set før, så 

var der intet vrag, da dykkerne endelig 

nåede bunden. Så man måtte desværre 

sejle tilbage til havnen med uforrettet 

sag. 

 

Vi har noget til gode 

Den gode nyhed er, at der er masser at 

komme efter i området oppe ved Ve-

vang. Vi har f.eks. vragene til gode og 

Følingen med de store tangskove, alle 

liggende på lokaliteter udenskærs. Så 
hvis der blive en gentagelse af turen 

derop, så er det bare om at bede guderne 

om godt vejr, og hvis det lykkes, så er 

det om at komme udenskærs til det rig-

tige blå vand og de mange flotte dyk-

kersteder, hvoraf jeg selv har været så 

heldig tidligere at se nogle. Og så har vi 

uv-fotografer stadig til gode at se og 

fotografere havtaske og stenbider, som 
begge findes i området. 

 

Hold i øvrigt øje med opslagstavlen og 

andre info-kilder, for der planlægges en 

Vevang-aften en gang først i det nye år, 

så der bliver lejlighed til at høre fortæl-

linger fra turen og se billeder og videoer 

fra det spændende dykkerområde. 

 

På de næste sider vil Tom tage tråden 

op og fortsætte med at fortælle lidt mere 

konkret om et par af de mange spæn-
dende dyk, vi fik foretaget deroppe. 

 

/Foto-Ole 

Det er faktisk en kammusling, som lige "smiler" inden den stikker af! Med sorte øjne, 
skægtråde og det hele /Foto Ole (Se faktaboks på side 9) 
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Nu skal den gode Capt’n ikke have lov 
at aflevere sine søforklaringer uantastet. 
(Se side 4) Hvorfor jeg vil fortælle om 
et par af turens dykkemæssige højde-
punkter - set gennem min maske, samt 
lige kommentere nogle af de kulørte 
beskrivelser af den stedlige fauna.  
 

Der blev ganske rigtigt – og meget 

muntert – opdigtet navne på dyr i 

mindst to tilfælde.  

 

De to nye navne 

Den første ’dåb’ kom til at gå ud over 

stenbideren. Det skete da en ’nys op af 

havet kommet’ dykker udbrød: ’Jeg har 

lige set en fisk med en kæmpe mund – 
og så havde den patter’. Den kom den 

aldrig til at hedde andet end ’Den bred-

mundede patfisk’. 

 Så for ikke at gøre den stakkels fisk 

uret, skal det lige cementeres, at det var 

altså en stenbider.  

Det andet dyr som måtte lide den tort at 

blive døbt af dykkere, var en nøgen-

snegl, som på visse lokaliteter var alle-

steds nærværende. Og nej! Capt’n - det 

var ikke den ’Tentaklede nøgensnegl’, 

som ganske rigtigt er umanerlig sjæl-
den. Faktisk så sjælden at den endnu 

ikke er set.  

Næ – det drejer sig om ’Klunkedyret’. 

En nøgensnegl med proptrækkerføle-

horn, åndegæller og så et utal af runde 

udvækster, som på mange måder øver 

øgenavnet retfærdighed.  (se forsiden) 

 

Nå - men en nærmere granskning afgør, 

at her er tale om en, i Atlanten, meget 

almindelig fætter med det latinske navn 

’Onchidoris muricata’. Du kan læse 
mere om den på følgende hjemmeside: 

www.seawater.no/fauna/mollusca/

muricata.html 

Og lad mig, med tanke på nøgensnegle, 

fortsætte med mit første dyk i Vevang. 

Det dyk som skulle blive turens eneste 

stranddyk – eller kystdyk om man vil.  

Vi havde fra en pålidelig kilde fået af 

vide, at udenfjords dykningen ved flere 

af Atlanterhavsvejens øer skulle være 

fremragende.  
Men vi blev også advaret om at klipper-

ne, som kom til syne ved lavvande, var 

umådeligt glatte. Med tanke på advars-

len, gav vi os til at sondere de forskelli-

ge muligheder. Stort set over alt måtte 

vi konstatere, at det kunne blive ganske 

risikabelt eller anstrengende både at 

komme i og op. Den eneste af øerne, 

der umiddelbart viste sig egnet, var Hå-

holmen. 

Håholmen 

Stedet byder sig ganske enkelt til. Med 
sine gode ihop og ditto udaf mulighe-

der, valgte vi Håholmen som vores før-

ste, og som allerede nævnt – eneste ud-

gangspunkt, for et stranddyk.  

Vi kunne køre til et interimistisk ud-

Vevang III 
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seende slæbested. Hvilket vi så gjorde. 

Her skal det nævnes, at langs Atlanter-

havsvejens asfalterede belægning, hav-

de man netop hér, udlagt en gangbane. 

Så man i fred og ro kunne beskue, hvad 
8 – 11 knob strøm kan gøre ved en 

vandoverflade. 

Vi tog bestik, sank det ind – og pointe-

rede overfor hinanden, at man skulle 

tage dette i agt. Hvilket alle selvfølge-

lig, og heldigvis, gjorde. Vi gik i, og 

som undervandsfotograf vil jeg gerne 

tilføje ’Her ligger nøgensneglene de-

nondelyneme i lag!’. Hvilket skulle vise 

sig, at de stort set gjorde på alle de ef-

terfølgende dyk.  

Et andet og aldeles mærkværdigt dyr, 
der ligeledes fandtes i stort antal på 

Håholmen, var bærgergopler.  

Og her skal du ikke forestille dig frit 

flydende ’vandmænd’ – læs selv mere i 

faktaboksen her på siden  – Nå, vi holdt 

god afstand fra de rivende strømme, 

dykkede vores dyk, og begav os mod 

ihopstedet for at komme op igen.  

Det som vi så som smukke blæretangs-

planter – flot svævende i vandet - havde 

nu ændret karakter til omkring-sig-
gribende vederstykkeligheder med knæ-

fald, albuefald og alle andre former for 

fald til følge. Oh ja – ebbe havde svun-

get sin stav og dømt ’kravl selv ind’. Så 

efter vi havde fundet parkeringsplad-

sens stabile knas under støvlerne – og 

trods stedets undervandske fortræffelig-

heder - enedes vi om, at dette måtte 

være ’stranddyk’ nok. 

 

En Tycho Brahes dag? 

Her må jeg lige flette en traumatisk 
oplevelse ind. Mit forholdsvist nye 

kompas og min kære dykkercomputer 

led her en krank skæbne.  

For at gøre en kort historie lang. Jeg 

havde lagt mit kompas og computer på 

redaktøren af dette blads biltag. Han 

skulle tilbage for at forberede aftenens 

menu, hvorfor hans exit fra Håholmen 

medbragte mine tekniske fortræffelighe-

der på bilens tag. Det blev med bekla-
gelse og megen tænders gnidsel, jeg tog 

afsked med disse to stykker udstyr, som 

’døde’ på Atlanterhavsvejen. På den 

Faktaboks: bægergoplen  
Bægergoplen er et nældedyr, og er der-

med i familie med koraller, men er sin 

egen orden, der bærer det latinske navn 

Stauromedusae, hvori det mytologiske 

navn Medusa indgår – I ved, hende med 

slanger i stedet for hår. Bægergoplen 

udvikler sig direkte fra larvestadiet, og 

kan bevæge sig rundt på værtsplanten – 

enten ved at bøje sine klæbrige tentak-

ler ned, slippe sugeskiven og trække sig 

frem – eller ganske enkelt ved at ’gå’ 
på tentaklerne. Det viste eksemplar 

hedder Lucernaria quadricornis, men vi 

så også andre arter. 

 

Bægergopler er også ganske almindeli-

ge i danske farvande, men bliver ikke 

så store og kødfulde, som dem jeg så i 

Norge. Du finder dem lettest sidst på 

vinteren mellem algerne.   
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anden side matchede dette uheld til ful-

de, at jeg iturev min halsmanchet, da jeg 

skulle ud af tørdragten. 

 

Så mit første dyk blev ganske uforglem-

meligt og krydret med egne forbandel-

ser over egen tåbelighed i ganske man-
ge timer herefter.  

 

I en udstyrssport som dykning skal man 

dog ikke græde over spildt neopren.  

 

Væggen 

Turen fortsatte – og det formestendels 

indenfjords. Hvilket skulle vise sig at 

være alt rigeligt. Her er det på sin plads 

at fortælle om ’Væggen’, som kun lig-

ger få minutters sejlads inde i fjorden. 

Vi taler om rå granitvæg og dybder, 
som kan få det til at suge i maven.  

 

Blandt stimer af sej, langs søpung-

beklædte sider blev denne væg dykket 

tynd. Jeg oplevede Væggen både dag og 

nat. Mod afslutningen af mit første dyk 

på Væggen, som foregik i dagslys, kom 

en stime småsej hastigt mod og forbi 

mig – nærmest i panik. ’OK’, tænkte 

jeg, ’noget må være efter de små stak-

ler’. I samme sekund kom en uformelig 

skygge til syne. En masse mulige og 
umulige bud på skyggens indehaver fløj 

gennem mine tanker. Det så så underligt 

ud, at blæksprutte stod øverst! Men men 

– en skarv kom svømmende efter sti-

men - imod mig, stoppede op og nær-

mest gloede på mig - som for at sige: 

’jow jow – jeg er da en skav’. For deref-

ter at genoptage jagten på sejstimen. 

Efter det dyk var jeg solgt til ’Væggen’. 

 

Natdyk på Væggen 

Som nævnt ligger Væggen øst, eller 
rettere sydøst, for Teviknesset. Denne 

aften lå vandet som det blødeste mørke 

fløjl – ikke en vind rørte sig. I den sid-

ste rest af det skumrende lys, lagde vi til 

ved den stejle klippe, som rejser sig højt 
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over fjorden med varslet om sine dybe 

sider under overfladen.  

 

Når mørket sænker sig, kommer der 

ligesom mere ro i sindet. Og vi klargjor-
de vores grej i roligt tempo. Ole og Sø-

ren smuttede under overfladen som de 

første. Vi havde forinden kastet en line 

monteret med en lygte, som klart lyste 

fra omtrent tyve meters dybde. Lyset fra 

Ole og Sørens blandede sig med stro-

bens lys, da de passerede den på vej ned 

mod større dybder. Sigten var ganske 

enkelt fantastisk. 

 

Foto Ole og jeg gik i lidt efter. Inden vi 

dykkede ned, legede vi lidt med moril-
den i overfladen – smukt! 

Dagens beboere var gået til ro, og gav 

os mulighed for at komme tæt på – også 

med kameraerne. Nattens skabninger 

var stået op, og viste os sine sære for-

mer af skjold og kløer. Især morede jeg 

mig med pyntekrabberne, som her for-

trinsvis smykkede sig med et udvalg af 

de på stedet allesteds nærværende sø-

punge. Troldhummere tittede nysgerrigt 

frem, for straks at forsvinde igen hvis vi 

kastede opmærksomheden på dem. En 

stor lubbe lod sig fotografere og det 

samme gjorde en stenbider – men det 
havde den såmænd nok også tilladt os i 

dagslys. 

 

Som med alle fantastiske dyk, smuldre-

de tiden i lyntempo. Det blev alt for 

hurtigt tid til at vende om. Og snart så 

vi lyset fra lygten under båden. For mig 

røg dette dyk ind på min top 10 over 

bedste natdyk! 

 

I det store hele vil jeg tilslutte mig de 

kulørte beretninger fra vores alles 
Capt’n – fraset en enkelt: Den eneste 

jeg så linde på øjeklappen, og hælde 

morgenmad i Atlanten var den gode 

pirat selv!  

 

/Tekst og foto Tom 
(et enkelt Jan.)  
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Opslagstavlen 

Julehygge i klubben! 

mandag d. 19. december kl. 20  
I år kan vi desværre ikke holde den traditionelle juleafslutning i 

svømmehallen. 

Men det betyder skam ikke at vi skal undvære gløgg og æbleskiver, 

plastik-juletræ  og julelege. 

Så mød op i klubben og vær med til at ønske klubkammeraterne glæ-

delig jul. Medbring gerne familien. 

Bemærk: Det er gratis, men tilmeld dig alligevel gerne via sms til 

Aase eller på opslaget i klubben, når det kommer op. Bare så vi ikke 

risikerer at løbe tør for mad- og drikkevarer!   

/Festudvalget. 

Vigtige uger for Baracuda bladet i 2012/13 
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Opslagstavlen 

Nytårskur 2012! 

Lad os fejre at vi er kommet godt ind i 

det nye år, se tilbage på det forgangne, 

og fantasere om pragtfulde dykkerople-

velser i det næste J 
Og ikke mindst: lad os spise en herlig 

gourmet-middag sammen og ønske hin-

anden godt nytår. 

Dette sker ved Baracuda’s nytårskur 

lørdag d. 21. januar 2012 kl. 18:30 i 

klubben. 

 

Familien er også velkommen. 

 

Deltagelse i middagen koster 100 kr. 

Tilmelding på SMS til Aase eller på 

opslaget i klubben, når det kommer op. 
Bemærk:  Den årlige ’årets gang i Bara-

cuda’ quiz foregår naturligvis denne 

aften. 

Godt nytår ! 

 

Festudvalget 

Klubbens regler for uddeling af: 

 

Årets Ferdinand:  

Simpelthen den person, som I årets løb 

samlet set har dummet sig mest. Det 
kan være en enkeltstående ting, eller en 

hel stribe af sager, der er samlet op I 

årets løb. Og husk, at den, der lavet 

meget, laver mange fejl. 

 

Pligter som modtager af årets Ferdi-

nand:  

- Skal gå med halskæden hele aftenen 

ved uddelingen. Er modtageren ikke 

tilstede, må han finde en anden aften at 

bære den - f.eks. ved en fællesspisning. 

 
- Til næste generalforsamlingsfest, skal 

kæden bæres fra middagens start til 

næste modtager for den overdraget. 

  

- Det er seneste modtager, der starter 

debatten op om hvem der skal være 

næste modtager af udmærkelsen.  

 

- Skulle seneste modtager ikke være til 

stede, overtages hvervet med at starte 

debatten af en tidligere modtager  
 

Derudover bør man ikke uddele disse 

priser blot for at uddele dem - er der 

ikke en værdig kandidat er det bedre at 

springe et år over end at uddele til en 

mindre egnet kandidat. Ellers vil værdi-

en af prisen falde. 

Se side 31 om du synes disse regler er 

fulgt i år? 



22 

 

 

 

  Makkertjek  

En tak: 

Først en stor tak til Birgit, som jeg har 

dykket rigtigt meget med siden vi tileg-

nede os et CMAS ** certifikatet i Bara-

cuda. Hun har været en rigtig god og 
omsorgsfuld makker. Men, men træerne 

vokser ikke ind i himlen. Men det er en 

anden historie, som jeg kommer tilbage 

til senere.  

 

Hvornår, hvor og hvorfor begyndte du 

at dykke? 

Det hele startede i 1998 med, at min 

familie og jeg sejlede vor sejlbåd til 

Middelhavet. Da vi kom til Korsika så 

vi et dykkercenter i Calvi, havnen som 

vi først anløb. Vi fik hurtigt arrangeret 

at vore to sønner, Jakob og Martin samt 

jeg fik et prøvedyk af det lokale PADI 

center. Ikke så mange dikkedarer. På 

med udstyret og ud på havet for at udfø-

re prøvedykket på ned til omkring 8 
meter.  

 

Ikk’ så meget brok: 
Instruktionen var kort og kontant. Du 

skal i vandet og det er nu. OK, instruk-

tørerne har jo prøvet det før og de er jo 

nærmest guder er der én, der senere har 

fortalt mig. Vi kommer under vand, 

men hvor er det dog er anderledes at 

trække vejret gennem en lungeautomat. 

Op igen, automaten ud af munden for at 

få den mængde luft, som jeg mener, der 
skal til for ikke at opnå at få en hypoxi. 

Ja, det med iltmangel har vi lært meget 

senere. Beskeden fra lederen var igen 

kort. Du får maximalt et minut og så er 

det enten ned eller op. Du bestemmer.  

Og ned gik det, jeg overle-

vede trods den manglende 

ilt.  

Efter lidt tilvænning gik 

det jo ganske fornuftigt og 

det hele endte med, at 
Jakob og jeg fik aftalt en 

PADI Open Water uddan-

nelse af en varighed over 

4 dage.  Det var, hvad der 

kunne afses tid til i ferien.  

 

Vi fik vor uddannelse, vel 

max 5 timers teori og 7 

eller 8 dyk. Den sidste del 

var fin nok. Den første 

måske lidt spartansk.  

 

Denne gang:  Carsten S har skrevet det-

te nummers ’makkertjek’, som han me-

ner vi ALDRIG skal glemme, altså  ude 

i virkeligheden.  
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En ubehagelighed: 
Her vil jeg lige fortælle om min første 

mindre behagelige oplevelse under van-

det. Det første dyk gik bl.a. på, at vi 

skulle lære fortsat at trække vejret gen-
nem lungeautomaten, når brillerne var 

taget af. Det er jo fint nok. I Baracuda 

foregår denne øvelse på mindre end 1 

meters vand. På Korsika foregår det på 

mellem 10 og 15 meter. En stærk ube-

hagelig dybde, når vandet begynder at 

strømme til lungerne gennem næsen.  

Der er mange måder at foretage under-

visningen på. Jeg foretrækker Baracuda 

metoden. Nå, vi fik vort certifikat efter 

nogle meget spændende dyk bl.a. på 

”Biblioteket”, så vi sejlede videre til 
Italien, hvor det næste dyk foregik.  

 

Da vi kom hjem fra en skøn ferie følte 

jeg, at vor uddannelse som PADI OW 

dykker manglede noget, specielt om-

kring teorien. For kun gennem viden, 

kan du dykke sikkert. Så jeg begyndte 

at lede efter en egnet dykkerklub. Jakob 

og jeg besøgte nogle stykker og til sidst 

fandt vi Baracuda som vi så meldte os 

ind i. Et valg, som jeg aldrig har for-
trudt. Uddannelsen i klubben startede 

med et 2* kursus, da der dengang ikke 

eksisterede den 2 delte uddannelse, som 

vi kender den i dag. En udvikling, som 

jeg i øvrigt skal beklage. Siden hen gik 

uddannelsen over dykkerleder til 3* 

siden 1* instruktør.   

 

Hvorfor nu begynde dette trolleri? 

Jo, os der har en vis alder kender jo de 

flotte og spændende film, som J. Yves 

Cousteau optog under sine togter under 
havoverfladen. Og så er det jo en ver-

den, som i øvrigt siden hen viste sig at 

være langt større og langt mere fanta-

stisk end først antaget. 

    

Hvor mange dyk har du haft?  

Jeg er meget tæt på logget dyk nr. 650. 

Heraf en del i Rødehavet. Et sted, som 

jeg mener enhver dykker bør opleve.  

 
Hvilken dragt bruger du og hvorfor? 

Helst våddragt om sommeren og 

tørdragt, når vandet er koldt. Hvis man 

ikke lige har de ”gyldne” mål, kan jeg 

stærkt anbefale, at du køber en skræd-

dersyet tørdragt. Det fik jeg aldrig og 

det har ærgret mig en del. Brug hellere 

lidt ekstra penge i starten end at fejlin-

vestere.   

 

I Rødehavet dykker jeg sommetider kun 

i badebukser. Det er den ultimative op-
levelse. Ingen bly og inden beklædning, 

der generer.  

 

Hvordan vil du beskrive dig selv som 

dykker (teknisk-, vrag- eller 

”blomsterdykker)? 

Forandring fryder jo, så lidt af hvert. 

Blomster og vrag. Teknisk dykning er 

jeg blevet for gammel til. Jeg startede 

med at dykke, da jeg var 50 år. Der er 

også andre forhold, som gør, at jeg ikke 
har ønsket at uddanne mig til teknisk 

dykker. De meget store dybder på 100 

m og mere tiltaler mig ikke. Du skal 

være ekstrem omhyggelig. Udstyret er 

dyrt og tungt. Du skal have makkere at 

dykke med. Og Baracuda har ikke tradi-

tion for teknisk dykning. Og meget me-

re.  

 

Er der noget du specielt er glad for ved 

dykning? 

Det er en helt fantastik oplevelse at lade 
sig glide vægtløs gennem vandet, at se 

fiskene og livet i havet, at se vegetatio-

nen, der kan være meget farverig, når 

sollyset falder rigtigt. Et godt natdyk er 

også en skøn oplevelse. Mange vragdyk 
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giver en vis spænding. Hvad er der om 

det næste hjørne. At komme på vrag, 

der kun sjældent er besøgt giver en sær-

lig oplevelse. Der ligger faktisk en del 

af denne type i Østersøen. 
 

Hvad kan indgå i et godt dyk og kan du 

beskrive et konkret dyk? 

Et godt dyk kan godt foregå i svømme-

hallen. Et prøvedyk med en ny måske 

kommende dykker.  

At se deres begejstring er hele umagen 

værd. Jeg har aldrig selv glemt mine 

første oplevelser i vandet. 

 

Det sociale er også et meget vigtigt ele-

ment i dykningen. Her er vi velsignet 
med en meget social klub, så denne del 

er fuldt ud opfyldt.  

 

Jeg husker eet af mine første dyk med 

en vis dybde, nemlig dykket på Bonita, 

hvor jeg fandt porcelæn fra 40´erne. 

Dykket foregik i øvrigt sammen med 

Gearløs, der var min makker. Jeg var i 

våddragt. Det var en kold fornøjelse at 

hænge på tovet i 10 – 15 min. for at 

overstå dekotiden. Men oplevelsen fra 
dykket på det flotte vrag var det værd.  

 

Har du haft et dårligt dyk og kan du 

beskrive, hvad der skete? 

Ja, dårlige dyk, skoddyk,  er der jo des-

værre en del af, hvilket ikke kan undgås 

med ca. 650 dyk.   

 

Hvad er definitionen på et dårligt dyk?  

Den kan være: Et dyk, som ikke giver 

dig det, som du havde forventet. Det 

være sig på grund af dårlig sigt, at vra-
get ikke lige lå dér, hvor du nu så be-

stemt havde udpeget det, din makkers 

udstyr går i stykker, din makker trækker 

dig i en forkert retning, så du ikke fik 

set hammerhajen. Eller når du endelig 

er kommet ind i flokken af Barracudaer 

(altså den rigtige med 2 r´er) og du mi-

ster kameraet på vejen op, så ingen vil 

tro dig.  Et dårligt dyk ødelægger jo 

ikke dagen. Det sociale samvær før og 
efter er klart med til at rede situationen.  

 

Har du oplevet en uheldssituation på et 

dyk! 

Ja, det har jeg desværre. Det foregik på 

ubåden vest for Bornholm. Efter at have 

dykket nogen tid på ubåden, der ligger 

på 35-38 meter, fik jeg en free flow på 

dybden, da min makker, Jørgen og jeg, 

var på vej tilbage til dykkerbåden. Jeg 

havde 2 ”held” i uheldet: For det første 

at have en makker, som kunne holde 
mig nede. Der skete nemlig det, at jeg 

ikke fik afbalanceret i tide, hvilket gjor-

de, at BCD´en udvidede sig mere og 

mere så hastigheden ville have steget 

voldsomt om ikke Jørgen havde tømt 

sin BCD for at virke modsat opdriften. 

Dernæst, at jeg havde en alternativ for-

syning i form af en 3 liters back up fla-

ske, der i øvrigt herefter blev udskiftet 

med en 5 liters. Vi kom op fra dybden 

på ca. 2 minutter og uden sikkerheds-
stop. Så vi tømte en iltbeholder og fik 

heldigvis ikke gener af oplevelsen ud-

over en forskrækkelse, som jeg gerne 

ville have været foruden. Og hensynet 

til min makker har jeg aldrig rigtigt haft 

det godt med. Man kan lære meget af en 

sådan oplevelse.  

 

Men endnu en gang stor tak til Jørgen 

C. for hans kloge handling og store ro 

ikke mindst efter dykket.  

 
Er der nogle specielle ting, som du altid 

aftaler med din makker inden i dykker 

(tegn eller andet)? 

Når dykket foregår med en makker, som 

jeg ofte dykker med, er det småt med 
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udvekslingerne. Vi aftaler formålet med 

dykket og hvem, der leder dykket.  

Tegnene er vi jo vante til og vi kender 

hinandens dykkerprofil og tjekker selv-

følgelig jævnligt hinandens luftforbrug. 
Uddannelsesdykkene og dykkene deref-

ter er selvfølgelig en anden sag.  

Her går vi bedst muligt efter bogen.  

 

Er der nogle ting, som du burde omtale 

eller spørge om men ikke altid husker? 

Ja, det er der desværre. Selv med en 

dykkerkammerat, som jeg ofte har dyk-

ket med. Det hændte et par dage før 

nytåret ude ved Hven på en gummi-

bådstur. Jeg glemte at spørge om at bli-

ve makkertjekket. Jeg havde en tørdragt 
på med lynlås på ryggen. Jeg kommer 

ud over bådens ræling og ned i det kol-

de, meget kolde, vand. I løbet af no time 

var dragten fyldt med mere vand end at 

min ellers varme krop kunne varme op. 

Ved mange kammeraters hjælp kom jeg 

op i båden, fik vendt benene opad så at 

det meste af vandet kunne komme ud. 

Men tilbage var der stadig en masse 

vand, hvorfor skal man også have en 

vams under tørdragten. Den kan inde-

holde utroligt meget vand. Da vi nåede 

Rungsted Havn kunne jeg knapt støtte 

på benene p.gr.a. kulde. Så glem aldrig 
dit makkertjek.  

 

Er der noget udstyr du drømmer om at 

få fat i eller er der noget, du sværger til.  

Egentlig ikke. Jeg har gennem tiderne 

haft noget forskelligt udstyr og kamera-

er i forskellige kvaliteter.  Jeg er ikke til 

det meget tekniske udstyr. Det skal væ-

re enkelt og nemt at gå til.  

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor? 
Jeg har flere i tankerne, men valget er 

faldet på Søren P., der netop er blevet 

3* CMAS dykker. Jeg har haft en del 

gode dyk sammen med Søren. Han ud-

viser den fred og ro, der skal til for at få 

et godt dyk.  

 

Jeg ser også frem til at Søren forhåbent-

ligt bliver instruktør.  

 

Jeg håber, at 
Søren får tid 

til det og Ba-

racuda vil få 

en fantastik 

dygtig in-

struktør.   

 

 

 

 /Carsten S. 
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DM i uv-foto 2011 

 
Udtagelsen til DM starter et stykke tid 
før selve arrangementet. Tom havde 
indsendt nogle billeder til fotoudvalget i 
DSF, og de var blevet godkendt. Jeg var 
blevet nr. 4 i 2009 og kunne derfor køre 
lidt på frihjul i et par år, da pladsen på 
holdet derved var sikret fem år frem. 
Skarp træning 

Ja, og så var vi begge gået i skarp træ-

ning specielt med makrobilleder i for-

bindelse med fyraftensdykkene og an-

dre dyk ind imellem. Vi havde således 

efterhånden godt styr på tid og blænde 
og blitzbelysning - især efter vi havde 

haft et nogle gode fotodyk med Lars L. 

fra Roskilde.  

 

Lars var jo blevet vinder af DM flere 

gange, så han virkelig styr på makroen, 

og hvordan man finder og sniger sig ind 

på motivet. Så vi var godt forberedte og 

håbede at finde nogle 

gode motiver under 

selve konkurrencen. 

 
Mht. til den anden klas-

se vidvinkel synes jeg 

selv at havde rimelig 

styr på det, da jeg hav-

de brugt vidvinkel på 

det fleste dyk i den 

foregående sæson. Tom 

var nok mindre for-

trøstningsfuld i denne 

sammenhæng. 

 
På Mols 

DM skulle i år foregå 

ved Ebeltoft nærmere 

bestemt ved Blushøj på 

Mols, så i den første 

weekend i september 

drønede vi til Odden, 

hvor vi tog færgen over 

til hovedlandet.  

 

Det var lidt sjovt for 

mig at skulle til Blus-
høj fordi det var netop 

her, at det første DM 

blev afholdt i starten af 

firserne, da jeg var for-

mand for fotoudvalget i Splitbillede, der ikke kom i Top-10 
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DSF.  

 

Reglerne 

Det er såmænd de samme regler, som 

jeg selv var med til at formulere den-
gang, som i store træk forsat er gælden-

de for konkurrencen.  

 

Nemlig at alle 

deltagende foto-

grafer bliver sendt 

i vandet det sam-

me sted, og så har 

et fastsat antal 

timer til at optage 

sine billeder i og 

til sidst et tids-
punkt, hvor man 

skal aflevere bil-

lederne til dom-

merne.  

 

Nu er vi jo gået 

digitalt forlængst, 

så man kan opta-

ge 150 billeder, 

som dommerne 

får til kopiering. 
Når dette er sket, 

kan man blandt 

disse billeder selv 

vælge 3 i hver af 

de to klasser og 

indlevere dem til 

konkurrencen.  

 

Billederne skal 

afleveres, som de 

er optaget – altså 

ingen Photoshop!  
 

I år deltog 15 uv-

fotografer fra det 

meste af landet.  

Dykkerområdet 

Dykingen kom til at foregå ved en sten-

mole med vindmøller lige uden for 

Ebeltoft havn.  

 

Selve dykningen er ved disse konkur-
rencer sjældent noget at skrive hjem 

om! Men alle har samme vand at dykke 

i, så forholdene er ens for alle. 

En 6. plads i vidvinkel til Foto Ole 



28 

 

 

 

Det er ikke altid let at opdrive interes-

sante motiver, så man må prøve at se sig 

om efter nye vinkel. 

 
F.eks. var det oplagt at fotografere en 

vindmølle som et splitbillede, altså et 

billede optaget delvist under og delvis 

over vandet.  

Det tror jeg vi alle prøvede, og 2 af dis-

se billeder kom da 

også med i topti i 

vidvinkelkategorien, 

dog ikke mit. 

Vi svømmede alle 
rundt i det udpegede 

dykkerområde og 

ledte efter motiver, 

og dertil havde vi 4 

timer, hvorefter der 

skulle afleveres. 

Disse fire timer for-

løb langt hurtigere 

end man skulle for-

stille sig. 

 

For mit vedkom-
mende med et første 

dyk på 110 minutter 

med en max.dybde 

på 2,1 meter derefter 

op og skifte flaske 

og objektiv, og så i 

vandet igen i 50 

minutter med dyb-

den 1,6 meter, deref-

ter op og få flash-

rammen ud af kame-
raet og få det afleve-

ret til dommeren. 

 

Toms og mit ambiti-

onsniveau var for os 

begge at komme i 

topti. Inden dommerne havde set alle 

billederne og havde fået voteret var 

klokken næsten blevet 23, så det var en 

spændt flok uv-fotografer der lyttede til 

ris og ros fra dommerne.  

 
Resultatet 

Da spændingen var udløst og billederne 

i topti var blevet præsenteret, kunne vi 

glæde os over at Tom havde fået en 2. 

og 4. plads i makrokategorien, og at 

Toms 4. plads i Makro 
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dette samlet gav en 3. plads altså en 

bronzemedalje. For mit eget vedkom-

mende fik jeg en 6. og en 10. plads i 

vidvinkelkategorien og dette gav samlet 

set en 6. plads. Så vi havde heldigvis 
begge nået vores ambitionsniveau sådan 

godt og vel.  

 

Jeg vil gerne her ønske Tom tillykke 

med den fine placering.  

 

Foråret og sommerens træning havde 

virkelig givet pote. Vores ovennævnte 

læremester Lars L. fik i øvrigt en flot 

sølvmedalje. 

 

Alle billeder placeret i topti i de to kate-
gorier kan ses med følgende link til 

DSF-hjemmesiden:  

 

http://www.sportsdykning.dk/page.php?

id=36&page=828 eller gå ind på Dansk 

Sportsdykkerforbunds hjemmeside og 

se under fotoudvalget og resultat fra 
DM 2011. 

 

Som uv-fotograf er det udover at delta-

ge i selve konkurrencen enormt inspire-

rende og lærerigt at møde ligesindede 

og se deres resultater samt fotoudstyr og 

virkelig få nørdet igennem! 

 

I 2012 

Næst år er det igen som sædvanlig før-

ste weekend i september at det går løs 

med DM2012 og denne gang på Lange-
land. We´ll be back! 

 

Tekst:  
Foto Ole 

Foto: Ole og 

Tom 

http://www.sportsdykning.dk/page.php?id=36&page=828
http://www.sportsdykning.dk/page.php?id=36&page=828
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Årets Baracuda tildeles en person der 

igennem en årrække har ydet noget sær-

ligt for Dykkerklubben Baracuda. 

Der er tradition for at der ved udnæv-

nelsen af Årets Baracuda, at der skal 
fortælles lidt om den person, der skal 

udnævnes. Det plejer ikke at være 

svært, da der altid er ting at fortælle om 

de aktive perso-

ner i klubben. 

Det har dog 

ikke nemt i år. 

Selv om Årets 

Baracuda har 

arbejdet for 

klubben i en 

årrække, har 
han sneget sig 

uden om histori-

erne. 

Om Årets Bara-

cuda kan man 

uden diskussion 

sætte en tyk 

streg under det, 

at der er arbej-

det for klubben 

i en årrække. 
Og det på trods 

af, at Årets Baracuda ikke har dykket 

aktivt i klubben i de sidste mange år ud 

over nogle få elevdyk. 

Årets Baracuda er kendt for altid at ha-

ve styr på organisationen og alting klap-
per 100 %, når han har haft en finger 

med i spillet.  

Det er der mange gamle klubmedlem-

mer der har nydt godt af den gang pak-

kerejser til det røde hav ikke blev ud-

budt i samme grad som i dag.  Årets 

Baracuda har altid været klar til at stille 

op for klubben, når der har været behov 

for det. Om der skal males, rives gulv-

tæpper af, ryddes op, eller køre forbi 

klubben kl. 3 om natten fordi alarmen er 
gået, så har vi haft Årets Baracuda på 

pletten.  Årets Baracuda har været in-

struktør i mange år og har, med sin roli-

ge myndighed, in-

strueret og hjulpet 

mange elever igen-

nem uddannelsen til 

sportsdykker. 

Årets Baracuda har i 

14 år passet klubkas-

sen med rettidig om-

hu. Arbejdet med 
klubbens regnskab er 

blevet udført med 

stor seriøsitet og det 

har vist aldrig været 

muligt at fange Årets 

Baracuda på hælene, 

hverken på et besty-

relsesmøde eller når 

regnskabet er blevet 

fremlagt på general-

forsamlingen. Jeg 
tror ikke at der har 

været uregelmæssigheder i klubbens 

regnskab i den tid, hvor Årets Baracuda 

har haft ansvaret for den opgave. 

Hvis jeg nu skal citere Årets Baracuda, 

der citerer Niels H., så kunne jeg pas-

sende sige, at vi her i dykkerklubben 

ikke blot er stolte over at kunne udnæv-

ne dig til Årets Baracuda, vi er taknem-

melige. 

Tillykke til Årets Baracuda 2011: Leif 

H. 

Årets Baracuda. 
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Årets Ferdinand 

På den årlige generalforsamlingsmiddag 

er det morsomste indslag altid at få tør-

ret årets Ferdinand af på en eller anden 

behjertet sjæl med et synderegister af et 

vist format. 
 

Feltet var imidlertid lidt tyndt i år. Den 

årlige spas med at finde frem til den helt 

objektive og upartiske afgørelse af 

hvem som havde kvajet sig mest (eller 

nok) til at blive årets Ferdinand, var 

ikke så passioneret som sidste år.  

 

Men som snakken udviklede sig mente 

folk nu at kunne huske, at der havde 

været en episode, hvor en bestemt skip-

per havde sejlet gummibåden i havn 
efter en tur til Dannebroge i Køge Bugt. 

 

Det er der jo som bekendt en god og 

menneskekærlig handling overfor våde 

og kolde dykkere. Men at man så tager 

grusomt fejl af havnene, og derfor ud-

sætter de forkomne kammerater for en 

unødig forlænget tur. Dét bliver promp-
te honoreret. 

 

Det skulle jo have været Ishøj. Men 

som dette mesterlige foto (snuppet lige i 

hovsa-øjeblikket) dokumenterer, kom 

man vist lige til at sejle ind i Hundige 

Havn i stedet. Uhadada.   

Og vupti, faldt belønningen prompte.  

Til lykke til Capt’n Jens med årets Fer-

dinand. 

 

Jens blev telefonisk underrettet om hæ-
deren, da han ikke var mødt frem til 

middagen. Havde han mon lugte lun-

ten?  
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Referat fra 
 bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmødet 19-9-2011. 
Til stede var: Leif, Ole, Jan Ole, Henrik, 

Bent og Jesper 

 

1 Valg af dirigent. 

Jan Ole 

 

2 Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede.  Jesper 

 

3 Referat fra sidste møde (ikke pro-

gramsat).  
Referatet var godkendt af bestyrelsen, 

men ikke udsendt på Groupcare eller 

opsat på klubbens opslagstavle. 

Opgavelisten blev gennemgået og kom-

menteret. Kopi i klubben. 

 

4 Orientering fra formanden 

Rejsekompressoren vil blive repareret, 

da der efter det oplyste er mange år til-

bage i den. Bestyrelsen tilsluttede sig, at 

der ville blive indkøbt en ny benzindre-
ven kompressor. Der er indkommet 

mange tilsagn om støtte. Bestyrelsen 

takker for den flotte opbakning til pro-

jektet. Kompressorerne bør startes og 

løbe min. 15 min. Hver måned, da det 

vil sikre bedre smøring og dermed læn-

gere levetid. 

 

5 Klubbens økonomiske status. 

I perioden siden 1. oktober er oversku 

det fint før afskrivninger.  

 
6 Indskudsbeviser til båden 

Bestyrelsen besluttede at fremskynde 

tilbagebetalingen af de frivillige in  

skud til bådkøbet, og vil lade 2/5 af det   

oprindelige beløb udtrække ved årets  

generalforsamling. 

 

7 Betaling for deltagelse i arrangerede 

ture.  
På given foranledning drøftede bestyrel 

sen forholdet om betaling for  

deltagelse i ture og evt. frameldelse.  

Bestyrelsen fremdrog, at reglerne ved  

alm. bådture og. Lign. Suverænt afgøres  

af turudvalget. Ved større ture, f.eks.  

Lysekil, Vevang etc. Skal betaling af  

depositum ske senest ved tilmeldingen. 

Er der ikke betalt depositum er man 

ikke tilmeldt. Depositummer skal stå i 

et rimeligt forhold til de forventede ud-

gifter til turen. 
 

8 Årets generalforsamling. 

Der skal findes en ny kasserer og nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

Indkaldelse senest den 5. november og 

”medlemsmødets fremtid” tages op til 

drøftelse. Evt. forslag skal være besty-

relsen i hænde senest den 9. november. 

JM udsender indkaldelsen, som for sid-

ste gang sker pr. alm. brev. Vedtægterne 

foreskriver alene at indkaldelsen skal 
ske skriftligt, hvilken ikke nødvendigvis 

er pr. alm. brev. 

Næste år vil bestyrelsen forsøge at time 

udsendelsen af klubbladet, så indkaldel-

sen kan bringes rettidigt i efterårsnum-

meret 

 

9 Medlemsmødet. 

Det er tidligere besluttet, at indkommer 

der ikke forslag til medlemsmødet, så 

afholdes det ikke. 

  
10 Nyt fra udvalgene. 

Barudvalget efterlyser forslag til indkøb 

af salgbart guf, og at der altid fyldes op 

i køleskabet. 
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Den frivillige svømmeundervisning er 

blevet fint modtaget, også på basis af 

egenbetaling. Der forventes et mindre 

overskud, som vil tilgå klubkassen. 

Uddannelsesudvalget vil snarest indkal-
de til møde.. 

 

11 Eventuelt. 

Hjemmesiden vil blive forsøgt opdate-

ret, bl.a. med oplysninger om afholdelse 

af det næste elevkursus. 

 

Samarbejdet med Ungdomsskolen fører 

ikke til er elevhold i år, da der på trods 

af en større indsats ikke har været et 

tilstrækkeligt antal tilmeldinger. 

 
/Jesper M 

ha’ dette bekræftet fra nogle som har 

oplevet sikringerne springe 

Økonomi: 

Leif oplyste at kassebeholdningen sta-

dig ser sund ud, selvom vi påtænker at 
tilbagebetale ”dobbelt antal” indskuds-

beviser.  

 

Regnskabet for året blev gennemgået – 

regnskabet var godkendt af revisorerne. 

Derefter blev budgetforslaget for næste 

år gennemgået  

 

Forslag: 

Der var kommet et forslag til bestyrel-

sen om at få lavet en forbedring af skyl-

lefaciliteterne foran garagen. Vores 
perlesten mellem garage og fliser ved 

skyllepladsen er blevet fejet væk af 

kommunens traktorer ved snerydning. 

Også de granitsten, som efterfølgende 

har været påfyldt er efterhånden væk.  

 

Forslaget går på at indkøbe elefantriste 

og lægge dem, der hvor vi skyller. Be-

styrelsen var enige, og vil gå i gang med 

at indkøbe disse. Henrik vil ta’ en snak 

med Salaten, om han har gode kontakter 
(eller et bedre/billigere forslag), og/eller 

skrotteren om han evt. skulle ha’ nogle 

indleverede elefantriste i en god stand. 

Efter dette vil forslagsstilleren blive 

inddraget i den praktiske udførsel 

 

Punkter til generalforsamlingen: 

Agendaen blev gennemgået med de 

ekstra punkter bestyrelsen vil debattere 

Opgavelisten Ingen opdateringer 

 

Eventuelt:. 
Ingen emner til debat 

 

Mødet sluttede ca. 20:45 

 

/Henrik 

 

Bestyrelsesmødet 10-11-2011 
Til stede var:  

Ole, Leif, Søren, Henrik 

 

Valg af dirigent:  

Ikke aktuelt pga. det ringe fremmøde 
 

Valg af referent: Henrik 

 

Referat fra sidste møde: 

Sekretæren var ikke til stede, så refera-

tet blev ikke underskrevet. (Opgave til 

næste møde.) 

 

Orientering fra formanden: 

Strøm i køkkenet: Ole har snakket med 

Jytte, og det er kommunen, der skal stå 

for det. Vi skal dog lige forklare hvorfor 
det er nødvendigt. Det ser ud som om 

det er når kaffemaskine, opvaskemaski-

ne og køleskab kører samtidigt vi har 

problemet – hvilket er helt naturligt ved 

alle klub-fester. Vi vil dog meget gerne 
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dig oplevelse omkring afbud. I den for-

bindelse blev regler for turbetaling præ-

ciseret: tilmeldte til store / dyre ture 

betaler forud. Ved frafald er det fra-

meldtes eget ansvar at betale eller finde 
en der vil overtage pladsen. 

 

Tillykke til nyuddannede 1-, 2- og 3-

stjernede elever. 

Portoudgifter til udsendelse af blade og 

indkaldelser bliver større og større. Be-

styrelsen vil gerne have mest mulig af 

denne kommunikation gjort elektronisk.  

 

Dette er vor 39. generalforsamling. For-

manden bad alle prøve at finde nye og 

gamle oplevelser om Baracuda's histo-
rie, så der kan laves en rigtig flot jubi-

læumsudgave af Baracuda bladet til 

næste år. 

 

Beretning fra udvalgene og gennem-

gang af udvalgenes aktivitetsplaner 

Barudvalget ved Jesper M.: Der har 

været eksperimenteret med forskellige 

ølmærker, med afvekslende succes. 

Festudvalg ved Aase: Juleafslutning, 

nytårskur, fødselsdag, Kullentur & Lille 
Sankthans afholdt. Sommerfest blev 

desværre aflyst p.g.a. manglende tilmel-

ding. Kommende aktiviteter: Juleafslut-

ning i klubben d. 19. december 2011 og 

Nytårskur d. 21. januar 2012.  

Fotoudvalg ved Ole R.: Udvalget har i 

sæsonen koncentreret sig om træning til 

DM og billeder til bladet. Billedaften er 

under planlægning. 

Fundraising udvalget ved Carsten S.: 

Ingen aktivitet i den forgangne sæson 

Husudvalget ved Allan: Duge brugt ved 
fester skal udskiftes. Garagegulvet træn-

ger til at blive malet. 

Kompressorudvalget ved Allan: Service 

på den stationære hvert andet år. Nitrox 

anlæget er lavet mere 'idiotsikker' så det 

Dagsorden for den ordinære generalfor-

samling: 

Valg af dirigent. 

Carsten S. valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalfor-

samlingen var lovlig indkaldt. 

Formandens beretning for det forløbne 

år. 

 

Formandens beretning: 

Ole B. holdt en spændende beretning 

om mange af de spændende ting der er 

sket i klubben i løbet af året. 

Blandt mange 

punkter kan 

nævnes: Ny 
Sidescanner til 

båden. Kort-

plotteren ud-

skiftet på ga-

rantien. Den 

gamle rejse-

kompressor fik 

en alvorlig 

skade og er 

blevet renove-

ret. En del 
medlemmer 

donerede i den 

forbindelse 

tilskud til en 

benzindrevet 

rejsekompres-

sor, så det blev 

det også til i 

årets løb. Man-

ge ture i år, en 

enkelt desvær-

re med en uhel-

Referat af ordinær generalfor-

samling i Baracuda. 

Lørdag 19/11-2011 
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ikke automatisk starter op bare fordi 

sidste bruger ikke har slukket. Rejse-

kompressor renoveret hvilket har påvir-

ket udvalgets økonomi. Alle luftanaly-

ser er fine. 
Materialeudvalget ved Carsten S: Nyt 

rum og lås på døren til elevudstyr skulle 

gerne hjælpe med at holde styr på ud-

styret. To sæt mangler p.t. 

VHF til båden skal skiftes for 5. gang 

p.g.a. fugt. Båden skal til service  bl.a. 

pga. en flænge den har fået i den ene 

ponton. Der er købt flydeliner til over-

fladebøjer, hvilket har været en succes. 

Redaktions og Web udvalg ved Jan M. / 

Ole B.: Redaktionen mangler indlæg 

f.x. fra de forskellige ture. Ny hjemme-
side er på vej. Opsættet er ved at være 

på plads, men der mangler lidt omkring 

menustruktur. Den nye hjemmeside 

kræver at man bruger sin e-mail adresse 

til at oprette en profil. Ønske om ad-

gang til at teste den ny hjemmeside kan 

e-mailes til Ole Bro. 

Sikkerhedsudvalg ved Carsten S.: Én 

'tæt-på' episode i år som desværre  ikke 

er blevet indberettet. 

Svømmehalsudvalg ved Bjarne: Lidt 
vandpolo men desværre ikke meget 

tilslutning. East Kilbride er lukket i 

december. Der vil i stedet være svøm-

ning tirsdag i Park Skole hallen. 

Fridykkerudvalg ved Bjarne: Ikke ret 

meget aktivitet i år. 

Turudvalg ved Allan: Mange ture i år 

med god deltagelse. Udvalget anbefaler 

at årskort ordningen fortsættes til næste 

år. 

Uddannelsesudvalget ved Bjarne: Et 

Stjernet i foråret med 8 deltagere. Et 2 
stjernet hold i efteråret. Et 3 stjernet 

afholdes eksternt. 

Nyt et stjernet kursus er planlagt til næ-

ste år. P.t. 7 potentielle elever, men der 

mangler lidt flere. 

Godkendelse af revideret regnskab. 

Regnskabet fremlagt af Leif.  

Kontingent indtægter faldet en lille 

smule. 11.000 kr. er kommet ind som 

sponsorater fra medlemmer. 
Uddannelsesudvalget har haft større 

udgifter end budgetteret da den 3-

stjernet uddannelse er udliciteret til DK-

Divers, da uddannelsen er blevet ret 

omfangsrig. 

Traileren har være ret dyr i vedligehold 

– bl.a. slides der ret hårdt på bremser og 

hjullejer p.g.a. sand og saltvand. 

Turudvalget har haft større udgifter en 

budgetteret, bl.a. på uoverensstemmelse 

vedr. framelding på Lysekil turen. 

Udstyr afskrives over 5 år, hvilket giver 
en en stor samlet afskrivning. 

Årets resultat i alt er et underskud på ca. 

21.000. Det samlede regnskab er op-

hængt på opslagstavlen i klubben. 

Regnskabet godkendt uden kommenta-

rer. 

 

 

Udlodning af indskudsbeviser 

Pga. klubbens gode likviditet har besty-

relsen valgt at fordoble dette års udlod-
ningen fra 14 til 28 stk. indskudsbevi-

ser. Bjarne og Peter Oldrup stod for 

udtrækningen. Følgende blev trukket: 

Nr  3, 4, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 25, 30, 
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31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 

53, 55, 56, 60, 61, 62, 64 & 70 

 

Behandling af eventuelt indkomne for-

slag.  

Ingen forslag. 

 

Gennemgang af budget og fastsættelse 

af kontingentets størrelse. 

Budget gennemgået af Leif. I kraft af 

klubbens gode økonomi, foreslår besty-
relsen at fastholde kontingentet.  

Budget og kontingent godkendt. 

 

 

 

Valg af bestyrelse.  

 
Valg af næstformand: Jan O. genvalgt.  

Valg af kasserer: Leif H. er på valg. 

Jesper M. valgt til erstatning. 

Valg af sekretæren, da Bent C. ønsker at 

forlade posten. Aase blev valgt. 
Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik P. 

genvalgt 

Valg af bestyrelsesmedlem: Jesper M. 

er på valg Søren S. valgt til erstatning. 

Valg af suppleant: Søren S. er på valg. 

Tom D. valgt til erstatning.  

Valg af suppleant: Eva R. er på valg. 

Brian M. valgt til erstatning.  

Valg af revisor: Berit C. genvalgt. 

Valg af revisor: Jørgen D. er på valg: 

Lars Henrik N. valgt til erstatning.  

Valg af revisorsuppleant: Lars H. er på 
valg. Gitte valgt til erstatning.   

 

Valg af udvalg.  

Fundraising udvalget er nedlagt øvrige 

udvalg fortsætter med nedenstående 

medlemmer: 

Barudvalg. Ole B., Jesper M., Henrik P  

Festudvalg. Aase, Sonja, Dennis, Jea-

nette, Lone M. 

Fotoudvalg. Ole R., Gearløs, Jan M., 

Tom, Peter L. 
Husudvalg. Allan, Jan M. 

Kompressorudvalg. Allan, Jan M. 

Materialeudvalg. Carsten S, Jan M., Ole 

Bro, Peter L. 

Redaktionsudvalg Jan M., Tom, Ole R. 

Webudvalg. Ole B., Bent, Bjarne 

Sikkerhedsudvalg. Gearløs, Carsten S, 

Peter L., Henrik P 

Svømmehalsudvalg. Bjarne 

Fridykkerudvalg. Bjarne, Søren S 

Turudvalg. Allan, Sonja, Jørn I., Car-
sten S 

Uddannelsesudvalg. Bjarne, Henrik P, 

Peter L., Lars H., Birgit, Carsten S, 
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Leif. 

 

Debat om afholdelse af medlemsmøder. 

Ole B. åbnede med en konstatering af at 

deltagelsen til møder igennem året har 
været ringe. Er der stadig behov for at 

holde disse møder? 

 

Fra debatten: 

Lars H. - Mener at de som nye medlem-

mer har fået meget ud af medlemsmø-

der.  

Allan – manglende promotion årsagen? 

Jan M.– adhoc møder fint. Forventet 

10% fremmøde er realistisk. 

Jesper M. – foreslår 2 faste datoer til 

møde og lave dagsorden (eller aflyse) 
afhængig af medlemsinteresse. 

Peter L. – Evt. kombinere medlemsmø-

det med noget fællesspisning. 

Gearløs – Vedr. ny medlemmer – Bara-

cuda mangler en 'kontaktprocedure' 

Tom – Uddelegere til medlemmer at 

fremføre egne emner til mødet. 

Jan M. – hvem beslutter om et møde 

gennemføres? Bestyrelsen.... men alle 

kan komme med forslag til et emnemø-

de. 
Ole B. – betragte det som en ”tur”, med 

seddel på tavlen, og lade tilmeldinger 

afgøre om mødet gennemføres. 

(Tilmelding skal være mere moderne 

end seddel på tavle) 

Tom – fint at der er 2 faste møder, men 

aflysning ved for få tilmeldinger. 

Forslag om fast punkt: ”Info til nye 

medlemmer” 

 

Konklusion. Vi fastholder 2 faste årlige 

medlemsmøder. Bestyrelsen står for 
indkaldelse, men emner og oplæg skal 

komme fra medlemmer. 

 Forslag behøver ikke vente på en be-

stemt dato, men kan i stedet indkaldes 

'ad hoc'.  

 

Debat om klubbens kommunikation 

Ole B. – Der er medlemmer som ønsker 

at diskutere hvordan vi kommunikere i 

klubben, men uden at det er specificeret 
hvad og hvordan. Hvad skal vi diskute-

re? 

 

Jesper M. – Groupcare er 'død' - hvad 

skal vi så gøre? 

Emner: 

Kommunikation mellem:  

- Klub til medlemmer, herunder offici-

elle meddelelser til alle/grupper. 

- Medlem til medlem 

- Klub til offentlighed 

- Kalender/ressource bookning 
Vi mangler afklaring af hvilke behov 

den nye hjemmeside dækker. 

- Elektronisk kalender, inkl. tur plan-

lægning og tilmelding 

- Mulighed for forum til medlem til 

medlem kommunikation.  

 

Vi mangler afklaring af hvilke behov vi 

har – og hvad vi vil betale for.  

 

Argumenter for og imod Groupcare... 

Kan vi begrænse diskussionen til om vi 
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skal køre kommunikation elektronisk, 

bl.a. for at spare porto. 

Argument: Nej så mister vi for mange 

medlemmer som ikke kan/vil bruge et 

givet elektronisk system. 
 

Turtilmelding som ”seddel på opslags-

tavlen” er for gammeldags og virker 

ikke for en del medlemmer. 

Vi skal passe på ikke at gøre klubbens 

kommunikation afhængig af enkelte 

personer. 

SMS pakke så meddelelser kan sendes 

til mobil tlf. 

Vi har en forpligtigelse til at tilgodese 

både ”digitale” og ”analoge” medlem-

mer.  
Oplæg til konklusion: ”Fortsætte med 

Groupcare, og nedsætte en arbejdsgrup-

pe, som kigger på den fremtidige kom-

munikation herunder indkalder til et 

medlemsmøde” 

 

Et behov vi klart har, er mulighed for 

tilmelding til ture der hjemmefra. Kan 

iflg. Ole B. klares af den nye hjemme-

side i løbet af Januar. 

 

Der er ingen der har meldt tilbage på 

generalforsamlingsindkaldelsen at de 

fortsat ønsker indkaldelser via post. 

Det er vigtigt ikke at miste forbindelsen 
til de medlemmer som ikke aktivt søger 

information. Mange læser ikke doku-

menter vedlagt i e-mails. 

 

Ole B., Jørn, Tom, Henrik P., Jesper M 

og Bobby meldte sig til nyoprettet 

Kommunikations udvalg som skal ar-

bejde med problematikken. 

 

Lodtrækning om årets kantbissegave-

kort. 

Der mangler desværre en side af kant-
bisselisten, så vi kan ikke lave en ret-

færdig lodtrækning. Generalforsamlin-

gen valgte i stedet at give et ekstra bar-

kort til de medlemmer der er skrevet på 

listen.  

 

Præcisering af regler for kantbisser: 

Husordnen er at man kan vælge at få et 

kant-bisse kort når man har været kant-

bisse – kortet bliver ikke udleveret auto-

matisk! Man skal 
selv huske at skrive 

sig på kant-bisse 

listen, for at deltage i 

lodtrækning.  

 

Man skal være in-

strueret i at bruge 

alarmen m.m. i 

svømmehallen for at 

være kant-bisse, men 

det er ikke alle der 

ved det! 
Eventuelt. 

2 Stjernet certifikat 

udlevet til Jørn I. 

 

Der blev trukket lod 
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om 2 flasker Amarone blandt kompres-

sor-sponsorerne – Birgit & Mogens N. 

var de heldige vindere. 

 

Diskussion omkring fortsættelse af års-

kort ordningen. Argumenter for og 

imod ordningen blev fremført: 
Flere med på turene, nogle betaler for 

andre, nemmere at arrangere ture, den 

samlede økonomi i turudvalget er som 

tidligere år, men vi har desværre ikke en 

reel statistik for brugen, manglende 

fremmøde koster 100 kr., svært at admi-

nistrere og indkræve pengene for mang-

lende fremmøde. Et alternativ til årskort 

er automatisk betaling via overførsel. 

 

Konklusion af diskussionen: 

Årskortet fortsætter til næste år til sam-
me pris. Turudvalget er forpligtiget til at 

fremlægge en statistik til næste general-

forsamling.  

 

Gearløs har mødt et tidligere medlem. 

Han meldte sig ud fordi han ikke følte 

sig velkommen. I hans nye klub blev 

han tilknyttet en 'mentor', og det bevir-

kede at han følte sig vel modtaget og 

derfor blev i den nye klub. 
 

Ole B. fremlagde en anden version hvor 

vedkommende selv var årsag til den 

uheldige oplevelse.  

Det medførte en længere diskussion af 

hvad vi kan gøre for at fastholde nye 

medlemmer. 

 

Vi har flere gange forsøgt at lave en 

mentor ordning, men der mangler frivil-

lige til at være mentor for nye medlem-

mer. Det kan også gøres mindre formelt 
ved at alle præsentere sig og byder vel-

kommen når man møder nye mennesker 

i klubben. 

 

Der mangler måske introduktion af de 

nye (ny uddannede) elever til de 'gamle' 

medlemmer. Elevfest? – kommunikati-

on mellem uddannelsesudvalg og fest-

udvalg. 

 

Rundsendelse af mail med navn og bil-
lede af nye medlemmer og vedligehol-

delse af medlemslisten på tavlen! 

Hvordan kobler vi de 'unge' medlemmer 

sammen, så de kan få et sammenhold? 

 

/Sekretæren 

Bent C. 
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