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Forside: 
Det er øjnene der ser. 
Afhængigt  af fotografens talent kan 
man få det tilsyneladende helt almin-
delige ,som man ofte ikke værdiger et 
blik, til at blive mindeværdige øjeblik-
ke.  
 
Her er noget så banalt som hundestej-
ler på 1 meter vand, som med den rig-
tige lyssætning bliver til et fortjent 
forsidebillede. Fyraftensdyk på 1 m. 
vand  /FotoOle. 
 

Nederst: 
At andre også værdsætter træning, 
træning, træning og talent ses i ,at dette 
billede fik 1 pladsen i makrofotografe-
ring ved årets danmarksmesterskab i 
undervandsfoto. Stort til lykke til Fo-
toOle med det samlede danmarksme-
sterskabet i undervandsfoto. Se en  
artikel inde i bladet om dette.  

Bagside: 
For en gangs skyld bringer vi et billede 
af Ole på fremtrædende plads.  Han 
har været formand for klubben i 12 år. 
Det er  helt  godt. (jysk udtryk)  
 
Til lykke med den lille men velfortjen-
te gave. Det er vist noget med Rom, 
som ikke blev drukket på en dag, eller. 
 
I øvrigt bringer vi også en lille emeri-
tus* artikel inde i bladet.  
 
*) Emeritus (latin for "udtjent", flertal 
emeriti eller emeritusser) er en beteg-
nelse, der oprindeligt blev brugt om en 
udtjent romersk soldat. Betegnelsen 
anvendes nu oftest som betegnelse for 
en præst eller professor, der er pensio-
neret. 

Bladudvalget:  
Næste møde : Ikke fastlagt, der sendes 
en mail ud til alle senere.. 

Planlagte deadlines på bladet:  

April.  

Baracuda 

45. årgang  Nr. 3 december  2016 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

  

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Carsten G. 

  

Kasserer                   Sekretær 

Leif  H.   Rasmus B. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lars H.  

Lars H. N.    

Næste Baracuda-blad udkommer  

i  2 017 

Antal trykte blade:  125 stk. 
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Lederen 

Sådan i al fortrolighed. Nu bringer vi 
et billede af den afgående formand på 
bagsiden af bladet. Ikke sådan i Ekstra-
blads forstand:  I ved: ”Velkomme til 
bagsiden” , men tvært imod, sat ind 
her,  som en stor anerkendelse for det  
arbejde som Ole har været med til i de 
12 år som formand.. Tjek det lige ud: 
12 fuck’ing år, som det vel hedder på 
nydansk . 
 
Men også Birgit, som har stået for det 
lidt underkendte projekt: Fyraftensdyk.  
Takker nu af på typisk vis: Uden stor 
ståhej.  Og det efter endnu flere år i 
rollen som ansvarlig tovholder. 
 
Og det er faktisk på tide, at vi dykkere 
udtrykker en  KÆMPE anerkendelse 
for dette arbejde. Alle, der  har udvik-
let sig  fra elev til dykker her i klub-
ben, er hende taknemmelig. Uden hen-
de var det ikke blevet til noget. 
 
STOR tak til begge. 
 
Uden at gentage os selv og hinanden 
ud over brækgrænsen, vil jeg blot cite-
rer et guldkorn fra en ældre Gnags-
sang: ”Det bliver først til noget, når det 
bliver til noget”   (Fed sang med en 
tuba-solo  - så hørte man lige det 
med!)  Så fingeren ud og vær med. Det 
er som regel  p… hyggeligt. Også  
efter dykket ;-)  
 
/Redaktøren.   
 
P.S På bagsiden kan Henrik også lige 
skimtes. Han hører også  til en af de 
langtidsholdbare. Også tak  herfra!  

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

Turudvalget:  http://
www.baracudaturudvalg.dk/ 
Kalenderen er altid opdateret også 
med billeder. Og seneste klubblad. 
Fotos i super god opløsning. 

www.baracuda.dk 
Der arbejdes på at få siden helt 
klar igen. Kalender er opdateret 
og OK    

10-01-17: Intro-aften for nye dykkere-
lever. 
18-01-17: Prøvedyk for alle interesse-
rede  
26-01-17: Kursusstart  Alle opfordres 
til at melde det videre til interesserede.  
13-02-17: Foredrag med foto. Seychel-
lerne   
 Klubture: se også side 14.  
 

Svømmehallen holder lukket fra 
1. april til 30. september pga. re-
novering.  

Vær medan-

svarlig. Del 

kantbisse-

tjansen. 
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Formandens ord 

På generalforsamlingen 2016 blev der 
skiftet en del ud i bestyrelsen, 3 forlod 
bestyrelsen og 2 nye kom til. Tak til de 
afgåede for deres vedholdende arbejde 
i bestyrelsen og velkommen til de 2 
nye. 
 
Deltagelse 
De blev igen ikke noget kampvalg. Det 
følger helt tendenserne andre steder, 
hvor der skal vælges nogen , som skal 
arbejde for egne og andres interesser.  
 
Det at være medlem af en forening er 
for mange blevet til en service man 
køber og ikke noget man deltager i.  
 
Det ville være dejligt hvis vi kunne 
ændre på det bare for Dykkerklubben 
Baracudas vedkommende og det vil vi 
arbejde på i det kommende år. Klub-
ben forekommer nu at være fælles 
adresse for forskellige interessegrup-
per; men uden at være samlingsstedet. 
Da jeg startede i Baracuda var det al-
mindeligt at der sad 10 medlemmer i 
klubben efter svømning, nu kan det 
desværre ske at der ikke engang tæn-
des lys i klubben på en mandag eller 

fredag aften. 
 
Mer liv i klubben: 
Så det overordnede for det kommende 
år er at få pustet mere liv i klubben og 
at få øget medlemstallet.  
En vej til dette er det nye PR-udvalg 
som blev oprettet af generalforsamlin-
gen. PR-udvalget vil arbejde på tiltag 
overfor omverdenen og arbejde sam-
men med IT- udvalget. Det bliver 
spændende at følge hvad der komme 
ud af bestræbelserne og alle med en 
kommunikativ tilgang opfordres til at 
hjælpe til her. 
 
Bladudvalget overvejer at bevæge sig i 
digital retning. Det bliver med tiden og 
i et roligt tempo og dermed opstår der 
en basis for et udvidet samarbejde 
imellem PR-udvalg, IT-udvalg og 
Bladudvalg. Bevægelsen vil betyde 
besparelser og samarbejdet at bladet 
kan nå videre omkring. 
 
Ture 
På generalforsamlingen sagde Jørn I. 
det så klart – ”det handler om at dyk-
ke”. Og, i 2017 er der nu annonceret 
en række ture – ture for alle – også ture 
hvor man kan tage en evt. ikke-
dykkende del af familien med. Vi hå-
ber at det vil være med til at få flere 
inddraget i at lave ture i klubregi. Det 
står alle frit for at arrangere en tur og 
det behøver ikke at være en tur til et 
vrag der ligger på 40 meters dybde. 
Sandsynligheden for at få fyldt båden 
eller at få lavet en god lørdagstur med 
frokost i det grønne er lige så stor når 
der arrangeres et mindre krævende dyk 
– også stranddyk.  
 
Bornholm: 
Selv håber jeg at turen til Bornholm i 
pinsen 2017 bliver god. Vi tager båden 
med, så der vil være alle muligheder, 
fladvandsdyk fra nordkysten, 20 me-
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ters dyk fra østkysten, kineserdyk fra 
båd og andet.  Vejret kan drille på 
Bornholm; men der er aldrig længere 
til den modsatte kyst end den kan nås 
på en halv time. Jeg håber at komme til 
at dykke i grotterne på vestkysten af 
Bornholm, for fruen og jeg har tidlige-
re dykket på østkysten. Redaktøren og 
jeg planlægger denne tur og melder 
snarest ud med datoer og budget.  
 
Hjemmeside. Der er en del teknisk/
administrative ting som vi skal have 
styr på i den kommende tid og det er vi 
i gang med at se på i bestyrelsen. 
Hjemmesiden skal op at køre – først på 
en need to have basis, siden kan der 
ses på layout. Vigtigst af alt er at der er 
en forside til dem der ikke kender os 
og at kalenderen er oppe snarest. IT-
udvalget arbejder på sagen. 
 
Vores trofaste bogholder Leif er på 
valg til næste år og han fortsætter ikke. 
Leif arbejder på at gøre det støvede job 
mere sælgeligt og ser på et nyt bogfø-
ringssystem som vil lette arbejdet. Vi 
skal i 2017 finde en ny bogholder. 
Gerne en person som sammen med 
Leif kan se på det nye system inden 
vedkommende overtager jobbet. 
 
Sikkerhed 
Førstehjælpskursus bør alle aktive 
dykkere genopfriske. Jeg har, med 
bestyrelsens efterfølgende accept, 
spurgt Jesper M. om han igen i 2017 
kan arrangere et førstehjælpskursus for 
elever og aktive.  
 
Baracuda efterlever ikke de gældende 
regler for flaskefyldning. Det vil der 
blive rettet op på. Alle elever instrue-
res i flaskefyldning; men det registre-
res ikke. Der er heller ingen registre-
ring af andre. Bestyrelsen, som jo også 
er sikkerhedsudvalg, vil på næste be-
styrelsesmøde gennemgå både instruk-

tioner og uddannes til at kunne uddan-
ne andre i flaskefyldning. Hermed er 
der basis for at alle kan blive (gen-)
instrueret i flaskefyldning og signere 
for at de har gennemgået og fremover 
vil følge instruktionen. Klubben vil så 
opbevare denne registrering. 
 
Flaskeeftersyn foretages igen i år i 
januar/februar. Undertegnede har i 
2012 gennemført kursus som AT-
sagkyndig i åndemiddelluft og vil del-
tage. Vi har til den tid styr på hvordan 
vi vil mærke flasker og det vil efterføl-
gende kun være de kontrollerede og 
mærkede flasker, der må fyldes på 
klubbens kompressoranlæg. 
 
Svømning og fyraftendsyk 
Svømmehallen skal renoveres og den 
er derfor lukket fra 01/4 til 30/9. Vi 
arbejder på en løsning for april og sep-
tember måned. Forhåbentlig vil det 
lykkes og måske vil det betyde at der 
kommer flere med på fyraftensdyk i 
sæsonen. Det ville være hyggeligt og 
det skal ikke være grill-kapaciteten, 
der afholder os fra at være mange flere 
på fyraftensdyk.  
 
Jeg håber at alle der har lyst til at dyk-
ke får dykket igennem i 2017 og øn-
sker alle en god jul og et godt nytår 
samen med deres kære.  
 
/Carsten  
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Vild med dans 
Carsten G. derimod, som også skulle i 
våddragt, overvejede, om han ikke hel-
lere skulle blive "Vild Med Dans" i 
stedet for. Det var jo fredag. Men han 
besluttede dog at gå i sammen med Sø-
ren, som stadig dykkede med bare tæ-
er. Bagefter lovede Søren sig selv et 
par dykker støvler. 
 
Lysene øjne: 
Jeg koblede mig på Patrick og Lars, og 
sendte dem ud i mørket. Der blev de 
mødt af rejer med lysende øjne i mør-
ket. De klarede det fint. De oplevede 
både mørke, dårlig sigt og blev brændt 
slemt af en brandmand. Men bevarede 
flot roen. Så de bestod virkelig den ul-
timative prøve.  
 
STORT TILLYKKE MED CERTIFI-
KATERNE 
 
/Tekst: Birgit , Foto: FotoOle 

Den sidste elevprøve 
Vores nye nu 2 stjernede dykkere skul-
le stå deres sidste prøve  fredag d. 7. 
oktober på det årlige natdyk.  
 
P.g.a. vejret med vind fra nord/nordøst 
valgte vi det helt rigtige, og eneste, 
sted til dette dyk i mørke, Vellerup 
Vig. Vejret var flot, og det var helt 
vindstille. De mødte op med stor entu-
siasme, og Patricks far, Søren, havde 
også meldt sig til dette natdyk i hjemli-
ge farvande. 
 
Vi startede traditionen tro med at gril-
le, og langsomt dukkede der en lille 
måne frem. Vi hyggede os rigtigt. 
Det begyndte at blive mørkt, og Ole og 

Tom kunne ikke vente længere med at 
komme i deres våddragter. 

Natdyk 2016 

Lars 

Patrick 
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Her i efteråret, nærmere bestemt i ok-
tober måned, har nogle af klubbens 
medlemmer været på en dykkertur til 
den caribiske ø Curacao, som ligger i 
øgruppen De hollandske Antiller ud 
for Venezuelas østkyst. Jeg vil fortælle 
lidt om dykningen her.  
 
Do-it yourself-dykning: 
Turen var lidt inspireret af en tur i 
2015 til øen Bonaire, som også er del 
af De hollandske Antiller. Konceptet 
er nogenlunde det samme der som på 
Curacao: Man booker sig ind på et 
dykkercenter, hvorfra man så kan hen-
te dykkerflasker ad libitum. Selve dyk-
ningen foregår på egen hånd, så trans-
port og guidning står man selv for. De 
fleste lejer, som vi gjorde, en 4-
personers pick-up truck, hvor der er 
plads til både udstyr og personer.  
 

Man kan naturligvis også lade dykker-
centret stå for al logistik med transport 
og guidning, men vi valgte altså selv at 
stå for det hele i vores eget tempo. 
 
Der findes en udmærket guidebog, 
som beskriver de enkelte dykkersteder, 
men de var ikke alle lige nemme at fin-
de, så det kunne tage lidt tid at komme 
frem til dykkerstederne. Dette betød, at 
det var passende at dykke to dyk og 
dagen, så der også var tid til afslap-
ning. 
 
Koralrev: 
Man dykker primært på vestsiden af 
øen, da her oftest er læ for den frem-
herskende østenvind. Der findes koral-
rev langs hele kysten, og det kan nås 
ved først at svømme over fint koral-
sand frem til revet, som begyndte ved 
6-8 meter vanddybde, herfra skrånede 

Dykning på Curacao 

”Juletræs-orme”  Bidrager til  bladets juleudsmykning. 
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det skråt ned til en dybde af 10-12 me-
ter for derefter at falde ret stejlt ned til 
sandbund på 30-35 meters dybde. De 
fleste steder ser sådan ud, og det er en 
ret kort svømmetur (måske ca. 50 me-
ter) ud til drop-off´et.  
 
Mod strømmen: 
Guidebogen angiver, at man herude så 
skal vælge at svømme mod strømmen 
(som man plejer), men vi oplevede at 
der stort set ikke var nogen væsentlig 
strøm, så man kunne vælge frit efter 
hvor der så mest interessant ud.   
 
Hovedregel.  ½ luft = ½  tur. 
Som sædvanligt når vi havde brugt ca. 
halvdelen af luften, vendte vi og svøm-
mede tilbage og fik samtidig naturligt 
holdt sikkerhedsstop, når vi svømmede 
over sandbunden på vej ind. Vi dykke-
de med 12-liter flasker, og det var pas-
sende til et dyk på en times tid, og der 
var stadig luft tilbage, når vi landede 
på stranden. Man må nok sige, at det 

var nemme dykninger. 
 
Super vejr og sigt: 
Solen skinnede for det meste, og luft-
temperaturen var et par og tredive gra-
der, så det var dejligt varmt. Vandtem-
peraturen på dykningerne var 28-30 
gr., så for mit vedkommende var det 
endnu en gang tilstrækkeligt med min 
gamle fladtrådte 2,5 mm heldragt. For 
en enkelt af deltagerne foregik alle 
dykninger endda blot i badebukser og t
-shirt. Sigtbarheden i vandet var noget 
varierende – 20-40 meters sigt – og 
med dejligt blåt vand. 
Slidte koraller: 
På det lave vand var korallerne temme-
lig medtaget og nedbrudte formodent-
lig af stormvejr og bølger. Med tilta-
gende dybde så koraller straks mere 
hele og sunde ud. På selve drop-off´et 
var der mange slags flotte intakte ko-
raller, både hårde og bløde samt ildko-
raller; desuden var der mange slags 
svampe – store basketsvampe, orange 

Søanemoner, denne gang uden klovnefisk, men med en vild farve. /FotoOle 
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elefantøre svampe og mange store og 
små rørsvampe.  
 
Revfisk: 
Der var masser af alle slags revfisk i 
mange farver samt muræner, pindsvi-
nefisk, papegøjefisk, stenfisk og desu-
den enkelte barracudaer.  
 
De allestedsnærværende blue tangs (en 
kirurgfisk) og trumpetfisk i forskellige 
udgaver, så man også overalt. Ligele-
des så vi flere caribiske englefisk. På 
den dybere liggende sandbund blev der 
set garden-eels. 
 
På et tidspunkt så vi en kæmpestor sti-
me blå musketerfisk, som havde dan-
net en stor kugle oppe det frie vand 
som beskyttelse mod syv tunfisk som 
jagede dem og som ”trykkede” dem 
sammen – et spændende syn, måske 
lidt for spændende for musketerfiske-
ne. 
 
Inversive dragefisk: 
Dragefisk ser man også; disse hører ik-
ke naturlig til i de caribiske farvande 
og udgør er en trussel mod andet liv, så 

de jagtes af dykkercentrene. Måske 
trækker de så ned på dybere vand; det 
er vist en ulige kamp. 
 
Der var også masser af makroliv så-
som rejer i blå og røde fremtoninger, 
porcelænskrabber, børsteorme med 
lange tentakler og farvestrålende Xmas
-tree worms i mange forskellige farver. 
Det var også tilfældet med søanemo-
ner, som der var mange farvevarianter 
af – hvide, gule, mintgrønne og lilla. 
Vi så også enkelte langustere.  
Heldigvis hører der jo flash til mit ka-
meraet, så alle de flotte farver kunne 
komme til sin ret med kunstlyset. 
Skildpadder var der også i farvande 
både små og lidt større; endda på det 
allerførste dyk, hvor der pludselig var 
3 større skildpadder foran os, så det 
bare var at knipse løs for at få dem for-
eviget.  
 
Afgasning:  
For mit vedkommende blev det til ti 
lange gode dyk med masser af se og 
fotografere. Den sidste dykkerdag fo-
regik ved poolen og i byen, da mit ene 
øre desværre strejkede og ikke kunne 

Musketerfisk jaget af tun /Foto: Skærmdump fra videooptagelse af Gearløs 
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udlignes. Afgasningsdagen gik med tur til den stedlige nationalpark for at se 
lidt på naturen på land.  
 
Som alle gode dykkerture er de pludse-
lig forbi, og det er tid at vende hjem 
med gode minder og mange fotos i ba-
gagen. 
 
/Tekst og foto:  Foto-Ole 
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Årets Baracuda 

Oles indstilling:  
Årets Baracuda tildeles en person der 
igennem en årrække har ydet noget 
særligt for Dykkerklubben Baracuda. 
 
Der er tradition 
for at der ved 
udnævnelsen af 
Årets Baracuda, 
fortælles lidt om 
den person, der 
skal udnævnes. 
Der er altid 
anekdoter at for-
tælle om den der 
udnævnes skulle 
man tro, men når 
man som Årets 
Baracuda altid 
har styr på sine 
sager, så er det 
svært at finde 
noget. 
 
Årets Baracuda 
kom ind i klub-
ben for ca. 13 år 
siden og be-
gyndte snart ef-
ter at blande sig 
i aktiviteterne. 
Årets Baracuda 
har altid bidraget 
aktivt i klubben, 
både på ture og i udvalg.  Og er der op-
stået et akut behov for hjælp, har man 
altid kunnet hente den hos Årets Bara-
cuda. 
 
Årets Baracuda er altid glad og har al-
tid en positiv tilgang til det der sker 
omkring Årets Baracuda, og Årets Ba-
racuda har en personlighed og smitten-
de latter, der altid gør, at man føler sig 

i godt tilpas, når man har selskab af 
Årets Baracuda.  Alle kender ordlegen, 
hvor man skal sige det første man tæn-
ker på, når man høre et udsagn eller et 
ord. Sådan er det med Årets Baracuda. 
Hvis jeg nævner navnet på Årets Bara-
cuda, vil I som det første tænke på det 
samme udvalg.  
 

Omkring 2012 bli-
ver Årets Baracuda 
lidt kuppet ind i be-
styrelsen. Og helt i 
den ånd, som Årets 
Baracuda arbejder 
ud fra, tog hun den 
kasket på og håndte-
rede opgaverne på 
bedste vis. 
 
Før jeg bekræfter je-
res formodentlig ret 
præcise gæt, vil jeg 
gerne sige, at besty-
relsen er klar over, 
at vi bryder reglen 
om at man ikke kan 
få denne udnævnel-
se to gange for sam-
me indsats, men 
Årets Baracuda har i 
den grad udvist klub 
ånd, og har om no-
gen fortjent denne 
udnævnelse, så vi 
mener at det er på 
sin plads, at udnæv-
ne denne person 
som Årets Baracuda 

i 2016.   

Til lykke til  
Årets Baracuda:  

Aase P. 

Foto /Jan M. 
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Her midt i november kom der en fin 

lørdag med klar frost og solskin og 

vindstille – en rigtig dykkerdag. Den 

gamle redaktør og undertegnede fandt 

tørdragter frem og tog til Munkholm-

broen for at se om, der ikke skulle væ-

re godt at dykke. Det var der som for-

ventet. 

Hvad vi ikke havde forventet, var at 

der var is på vandet. Dog var der åbent 

vand ude midt for broen, så vi beslutte-

de at vi ville gå i vandet. Det var i før-

ste omgang ikke så nemt, for hvor man 

kommer ned fra parkeringspladsen, 

kunne vi kun komme ca. 10 meter ud 

fra kysten, så brækkede islaget ikke 

længere, når man gik på bunden derud-

af. Det viste sig imidlertid, at der hav-

de været et andet dykkerpar, som var 

gået ud gennem is tæt ved broen, hvor 

der løber en kilde ud. Her var isen ikke 

så tyk, og det var nemt at gå ud gen-

nem isen til ca. 1,5 meters dybde. Her 

tog vi finner og maske på, og dykkede 

ned under isen og svømmede de sidste 

ca. 10 meter ud til det isfrie åbne vand. 

Efter en lille seance med at få mellem-

linen på plads (den var blevet viklet 

ind i Jans udstyr og flaske, så det tog 

lidt tid), så svømmede vi ud af den 

muddersky som havde dannet sig, og 

derefter lukkede sigten sig op til en 

forbavsende sigtbarhed:  5-7 meter sigt 

og det var ved Munkholm! Fantastisk! 

Isdyk 

Ole vel ud af skyen. /Foto: Jan M. 
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Vi svømmede 

hen under broen 

og beundrede 

bunden som var 

dækket af oran-

ge søpunge og 

sønelliker. Der 

var nogen mod-

strøm,så vi be-

vægede os lang-

somt langs med 

broen med næ-

sten tabt under-

kæbe pga den 

gode sigt og det 

flotte lys i van-

det. Da der var 

gået en halv ti-

mes tid, så jeg på min computer, og 

undrede mig over, at jeg ikke var be-

gyndt at fryse endnu - for computeren 

viste en vandtemperatur på +2 gr.  

Jeg tænkte, at det ville jeg snart; altså 

begynde at fryse, og jeg gav tegn til 

Jan, vi skulle svømme tilbage. Det gik 

forholdsvis hurtigt pga strømmen, og 

det varede ikke længe, inden vi nåede 

iskanten. Her spejdede vi efter stien 

gennem isen ind til land og så den lidt 

længere mod syd, så vi svømmede de 

sidste 10 meter langs iskanten med 

kraftige finnetag for at få lidt varme i 

kroppen, som på dette tidspunkt var 

godt kold. Her var det så blot at dykke 

ind under isen igen og svømme frem til 

vores sti ind til land og derefter at vade 

i land efter et fint dyk, som da havde 

varet i 40 minutter. 

Heldigvis får man jo varmen af at slæ-

be dykkerudstyr over vandet, og det 

lettede da også en del på vejen tilbage 

til bilen. Det tog sin tid med god varme 

på varmeapparatet i bilen for Jan at få 

varmen i fødderne, og for mig at få 

varmen i fingrene, men det havde væ-

ret en fin dykkeroplevelse denne flotte 

dag ved Munkholmbroen. 

Om mandagen til svømning en halv 

snes dage efter vores isdyk ved Munk-

holm snakkede jeg med en af Ølstykke

-dykkerne i saunaen, og han fortalte, at 

han havde været ved Munkholm om 

lørdagen og dykke. Isen var nu smel-

tet, men den fine sigt var der stadig, og 

forhåbentlig holder den vinteren igen-

nem, så du har måske også chancen for 

at opleve den flotte sigtbarhed. . 

Tekst: /Foto-Ole  

Munkholmbroen set nedefra gennem isen /foto: Jan M. 
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Opslagstavlen 

Foredrag om Seychellerne 
I de sidste par numre af Baracudabladet har der været artikler fra en 
fin dykkertur til Seychellerne i starten af 2016. 
 
Som inspiration til den kommende dykkersæson bliver der holdt en 
aften med billeder fra Seychellerne, nemlig mandag d.13. februar 
2017, kl.21.00 i klubben. 
 
Underholdningen bliver opdelt mellem tre turdeltagere: Gearløs, Jan 
M. og Foto-Ole med historier, billeder og videoer. 
 
Vi går på kl.21.00 og det hele er planlagt til at vare en time og slutte 
kl.22.00. 
Så mød op til et spændende arrangement i dykningens tegn. 
Hilsen Foto-Ole 

1. Lysekil i  
Kr. himmelfartsferien 
2. Kristianssand i  
Bededagsferien  
3. Weekendtur til Bornholm i 
Pinseferie 
4. Tur til Karlskrona og ubåds-
massakren  
starten af september. 

Overordnet plan  
fra turudvalget 

Vær medan-

svarlig.  

Del kantbisse-

tjansen. 
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Dykkerklubben Regina Maris sænker 
en 20*5m beton pram ved Nordhavn 
på søndag den 11/12 kl 12.  
 
Vraget sænkes ude for enden af Katte-
gatvej ved rundkørsel og så lidt til høj-
re. WGS 84 55* 43,335N 12* 36,843 
Ø   
 
Vraget vil være designet til penetrering 
med 8 rum på 3*3m med forskellige 
oplevelser som søjler, fiskeskjul etc.  
 
Den 11/12 sænkes båden. Tag gerne en 
19 fastnøgle med så kan I hjælpe med 
at skrue 6 træ plader af som tætner i 
sidehullerne.   
Vraget ligger 80m fra land så det er 
muligt at svømme ud, dog er jeg ikke 
sikker på at vi har fået trappen op til 
den tid så man skal gå ned at stenene.  

 
Ellers kan man tage en båd med der 
kan sættes i vandet ved enten Lynetten 
eller Hellerup (begge betalingshavne)  
 
Vraget ligger på 5m men pga. det er 
muligt at svømme rundt inden i vraget 
så er det stadig sjovt for erfarne folk. 
Vi har lavet det så der maksimalt er 
3m til en udgang.  
 
Vraget er lavet af beton så det vil på 
sigt blive smukt begroet.      
 
/Pressemeddelelse.  
(forkortet af red) 

Opslagstavlen 

Prammen som vist på Facebook. /Foto:  Heinz Kristensen 



16 

 

 

Nu sidder jeg så her igen for at skrive 
formandens ord … øh .. Jeg mener for-
mand emeritus’ ord.  
 
Det kan jeg passende gøre, når jeg nu 
har et par lækre flasker rom, som jeg 
fik af klubben på generalforsamlingen. 
Dem skal sidde og hygge mig med, i 
den kommende tid. Det er meget lækre 
sager, som jeg er meget glad for og 
værdsætter meget. Tak for dem. 
 
Vupti: 
Det er overraskende så hurtigt tiden er 
gået. 12 år som formand – Vupti, og så 
var den tid gået. 
 
38 gange har jeg siddet og skrevet på 
Formandens Ord – Uha det blev til 
mange gange. Nogle gange har jeg væ-
ret i så god tid, at jeg har haft tid til at 
skrive og fabulere over et emne, hvor 
det andre gange har været i sidste øje-
blik.  
 
Flere gange har jeg siddet med for-
nemmelsen af, at nu er jeg gået over 

stregen. Nu kommer der en harsk kom-
mentar fra en af jer om hvad jeg nu 
mente om det jeg havde skrevet i min 
klumme. Når jeg kigger tilbage, så kan 
jeg lidt få fornemmelsen af, at der må-
ske ikke er så mange der faktisk læste 
hvad jeg skrev, selv om jeg vælger at 
tro, at det gjorde de fleste. 
 
De meniges rækker: 
Nu er jeg tilbage i de menige medlem-
mers rækker, og som nævnt på gene-
ralforsamlingen, så er jeg på vej ind i 
et informationsvakuum. Det bliver un-
derligt, når informationsstrømmen tør-
rer ud og det der sker i bestyrelsen og i 
klubben ikke automatisk kommer mig 
for øre. 
 
Jeg kommer i den kommende periode, 
til at overdrage lidt forskelligt til Car-
sten G. Det er ikke sikkert, at det frem-
adrettet bliver ham, der tager sig af de 
ting, som jeg har håndteret. Det er helt 
op til Carsten. I den kommende perio-
de, vil der være lidt overlap, så jeg vil 
fortsat kunne hjælpe, men det varer ik-
ke lang tid før det er Carsten der vil vi-
de det meste. 
 
Baglæns: 
Når jeg kigger baglæns, så har det væ-
ret en spændende tid, hvor jeg har sid-
det som formand. Jeg har været i kon-
takt med mange personer i gennem ti-
den. Kommende medlemmer, som har 
kontaktet mig for at høre om klubben 
og de muligheder vi kan tilbyde, kom-
mende elever, der har villet høre om 
uddannelsen. Gamle medlemmer, som 
har ønsket at melde sig ud, lokale 
klubber, der har villet etablere samar-
bejde.  
En bragende god ide: 
Særligt samarbejdet mellem de lokale 
klubber har jeg i gennem mange år ar-
bejdet for. Jeg synes det er en bragen-
de god ide, som jeg har støttet som for-

X-Formandens 

strøtanker. 
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mand, og fortsat vil støtte. Det er vejen 
frem i forhold til at kunne lave ture. Vi 
skal dog som klub omfavne ideen og 
selv tilbyde os, samtidig med at vi, 
som medlemmer af Baracuda, skal dra-
ge fordel af, at der er klubber, der laver 
ture, som vi kan deltage på. Eksempel-
vis vil jeg kunne tage på tur med Kon-
Tiki, hvis de laver en vragtur, selv om 
vores klub laver en tur til Kullen, eller 
et naturdyk til Hven. Og Kon-Tiki folk 
kan deltage på vores tur fordi de helle-
re vil kigge på nøgensnegle end at rode 
rundt på et gammelt rustent vrag. 
 
At deles om tingene: 
Det er oplagt at benytte os at de facili-
teter, som de forskellige klubber tilby-
der, frem for at nægte os selv en dykk-
keroplevelse bare fordi vores klub til-
fældigvis ikke lige laver en tur, som 
passer til os. Løft næsen og benyt dig 
af, at der er andre klubber, der gerne 
vil have dig med på en tur. 
 
Vi er på vej længere ind i den mørke 
tid. Om en måned vender det så igen 
og før vi ved af det, er det forår og så 
skal der for alvor dykkes igen. Det 
glæder jeg mig til, men før vi for alvor 
kan begynde at glæde os til den kom-
mende sæson, skal vi have besluttet 
hvilke ture vi vil med på. 
 
Kristianssand- og Ubådstur 
Jeg har kommittent mig til at lave to 
ture i det kommende år. Et besøg hos 
Carlo i Kristiansand i bededagsferien 
og en tur til Karlskrona og Ubådsmas-
sakren i starten af september. Datoen 
til denne ture er ikke endelig endnu, da 
jeg ikke har kontaktet udlejeren af 
sommerhuset, men det er sikkert, at det 
bliver en firedagestur henover en 
weekend. Og som udgangspunkt vil 
det blive i weekenden 2-3 september. 
Er der nogen der gerne vil med og har 
en mening om en bestemt periode, hø-

re jeg meget gerne om det. Jeg er flek-
sibel i forhold til hvornår turen skal 
gennemføres. 
 
Så skal der dykkes: 
Jeg ser frem til at blive mere aktiv i tu-
rudvalget i det kommende år og håber 
at I vil med på de ture, som jeg tænker 
at sætte i søen. 
 
Vi ses på turene i 2017. 
 
/Ole B. 

Vær medan-

svarlig.  

Del kantbisse-

tjansen. 
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Overraskende men velfortjent løb Ole 
med guldet ved dette års DM i under-
vandsfoto, der blev afviklet ved Ka-
lundborg.  
Med en første- og fjerdeplads i katego-
rien makro; og dertil en andenplads i 
kategorien vidvinkel, var placeringen 
lige så sikker, som, at man bliver våd i 
vand. 
 
Hvorfor var det overraskende? 
Der er noget helt galt her. – Oles abso-
lutte spidskompetence med et kamera 
under vand, er vidvinkel. Underflader, 
store sten og split-billeder foreviges 
virtuost. 
 – Så at tage stikket i dystens makroka-

tagori er overraskende. 
 
Det blev til et flot fiskeportræt på før-
stepladsen, og en dejlig spøjs, nærmest 
en humoristisk signatur i form af en 
nedgravet fladfisk, hvor kun øjne og 
mund var synlig. En smileys udtrykte 
billede, der fik fjerdepladsen. Her er 
jeg en smule overrasket over dommen, 
og havde gerne set den placeret højere 
– gerne på førstepladsen. 
 
Barsk konkurrence:  
En anden grund til at være overrasket, 
er, at indehaveren af adskillige medal-
jer,  hevet hjem fra netop denne kate-
gori, var tilstede. Det er naturligvis 
Lars L. – selveste Kong Makro. Han 
måtte se sig detroniseret – henvist til 
bronze.  
 
Også Tom D. måtte se sig slået af sin 
faste fotomakker gennem mange år. 

En gylden dag for 
FotoOle 

4 pladsen. Oles Smiley. Makro vinderbilledet kan du se på forsiden På næste side 
er 2 pladsen i vidvinkel .  Se i mere i DSF: Sportsdykkeren  (december) side. 22-23 
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Med et vanlig stiliseret billede måtte 
han lade sig nøje med en femteplads. 
 
Hvad så med andenpladsen i vidvin-
kel? Her valgte Ole at stille med et 
splitbillede. En stil, som er svær at me-
stre. Især Michael O. der løb med de 
fleste af kategoriens point, er habil i 
denne genre, som han mærkelig nok 
ikke benyttede sig af dette år. Dét, og 
så at kategoriens mester Mikkel N. fra 
dykkerklubben Bunden i Aalborg ikke 
deltog, gav luft. Men omvendt tror jeg 
kun, at det havde gjort kampen tættere 
– ikke andet. 
 
Hvorfor var det velfortjent? 
Først og fremmest er det gode billeder, 
som er placeret i den rigtige ende af 
top 10. Dernæst gav Oles uformindsket 
engagement endelig resultat. I de sene-
ste mange år har Ole utrætteligt arbej-
det med teknik og komposition. Både 
under og over vand. På det tørre ele-
ment har det dels været gennem læs-
ning af Alex M. bøger med råd og vej-
ledning til andre entusiaster, dels gen-
nem nørdede fotoaftener sammen med 
Tom og andre ligesindede. – Jo, der 
skal ganske vist held til; men uden 
kompetencer i det tekniske og kompo-
sitoriske skal der ganske meget held 
til, hvis guldet skal vindes. 
Et andet resultat af Oles udvikling som 
undervandsfotograf, skal ses i antal 

placeringer i top 10. Hvor 
Oles billeder har været at 
finde ved mange af mester-
skaberne.   
Det bliver spændende at se, 
hvad Baracudas gulddreng 
driver det til i 2017.  
 
/Tekst: Ars D. P.  
(efter aftale med redaktio-
nen) 

Da redaktøren sendte en SMS til Ole 
på selve dage, og spurgte hvordan det 
gik, var svaret:  
”Det gik ret godt. Jeg blev danmarks-
mester i år. Jeg er lidt rystet. ” 
 
Redaktøren svarede  lakonisk 
”.. Nu havde du jo også snydt i år. 
Trænet, trænet og trænet….”  
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Den nye formand i klubben har modta-
get  udfordringen fra Rasmus  i sidste 
nummer af bladet. Her er  Carstens 
overvejelser og svar på spørgsmålene:  
 
Hvornår og hvorfor begyndte du at 
dykke 
Som teenager var jeg på et Jan U. kur-
sus i Sundby svømmehal; men fik al-
drig gjort mere ved det.  
 
Har siden snorklet meget både her og i 
varmere lande; men fik først taget et 
prøvedyk juleaften 2004. I maj 2005 
fik jeg 2 blodpropper og så var der 
dømt ventetid. 
 I 2011 var jeg trænet ud af den værste 
medicinering og fik lov til at starte på 
dykning. Juni 2011 fik jeg så PADI 
OW hos Masterdive i Helsingør, så 

2011 er det korte svar. 
 
Hvor mange dyk har du haft. 
84 
 
Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 
og hvorfor. 
Jeg har en 7 mm våddragt, en 3 mm 
våddragt og en tørdragt. De er valgt for 
at kunne dykke året rundt, her og syd-
på. 
 
Hvordan vil du beskrive dig selv, som 
dykker. (teknisk-, vrag- eller 
'blomster-dykker' eller lignende) 
Klart en blomsterdykker. 
jeg ser ikke så meget spændende i vrag 
hvis ikke der er plante og eller dyreliv 
på dem - selv kalder jeg det naturdyk-
ker. Jeg nyder at være i nuet og kun 

 

  Makkertjek  

Carsten ved Strandmøllen. /Foto. FotoOle 



21 

 

 

have oplevelsen og min makker at tæn-
ke på. Dyk hvor der er noget at se på er 
dejlige uanset dybde. 
 
Er der noget du er specielt glad for ved 
dykning 
Den svævende; næsten meditative til-
stand, hvor alle antenner er åbne og 
hvor du virkelig føler at du er i live – 
er det nok? 
 
Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og kan 
du beskrive et konkret dyk. 
Jeg plejer at sige at et godt dyk er et 
dyk hvor du kommer levende op. Ikke 
for at være galgenhumoristisk; men 
fordi jeg oplever at der altid er en eller 
anden erfaring du tilegner dig – det 
kan være pudsige misforståelser imel-
lem makkere eller problemer med at 
sætte en signalbøje eller små fif til at 
gøre næste dyk bedre/lettere.  
 
Seneste gode dyk var sidste torsdags-
fyraftensdyk, hvor jeg sammen med 
foto-Ole oplevede tobis springe foran 

os på den ellers så fortærskede plads 
ud for Strandmøllekroen – fedt; og på 
sæsonafslutningens natdyk var min 
makker og jeg lige ved at lande en fed 
ål.   
 
Har du haft 'et dårligt dyk, og kan du 
beskrive, hvad der skete. 
Mit dyk nr. 11 i Lysekil i 2012 var ik-
ke godt, jeg hostede på ca.12 meter og 
havde vejrtrækningsbesvær da jeg kom 
i overfladen.  Lægen fandt dog ikke 
noget så det var tilbage i sadlen igen. 
 
Har du oplevet en uheldssituation på et 
dyk. 
Ikke nogen som udeblivelse af panik 
ikke kunne klare. Der har været situati-
oner, hvor jeg måtte vende en makker 
med luft i benene og situationer med 
krampe pg med free flow. Vigtigst er 
ikke at gå i panik. Her er det dejligt at 
Jesper har arrangeret førstehjælpskur-
sus. Det håber jeg at han bliver ved 
med.   
 
Er der nogle specielle ting du altid af-
taler med din makker inden i 
dykker (tegn eller andet). 
Tid og retning er som regel det det bli-
ver til på stranddyk. På vægge kommer 
så dybde med. Er der tale om andet, 
f.eks. vrag og det er aftalt at vi ikke pe-
netrerer – så bliver der ikke penetreret.  
 
Det er vigtigt for mig at aftaler indgået 
i luften holdes under vandet. Vi burde 
måske gøre mere ud af tegn – måske 
ide til en klubaften? 
Er der nogle ting som du burde omtale 
eller spørge om, men ikke altid husker. 
Da jeg startede i Baracuda var jeg cho-
keret over at der ikke blev lavet mak-
kertjek. Det var dengang og jeg må 
nok indrømme at jeg ikke altid husker 
på det. Jo, hvis jeg dykker med en per-
son, som føles usikker eller som jeg ik-
ke har dykket med før er jeg mere til-

Carsten med logbogen /fotoOle 
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Stidsen’s... (1) 

ABLAHAMN 
KULLEN 1984 
 
På Kullens nordkyst cirka 1,5km. fra 
spidsen, ligger en lille bugt med en 
stenstrand omgivet af klipper.  
 
Bugten ligger i læ ved vestenvind og 
blev derfor ofte brugt som dykkersted 
på klubbens traditionelle pinseture til 
Kullen i 1980’erne.  
 
Konditionskrævende: 
Adgangen til bugten var en stejl sti 
med flere trapper som fra en parke-
ringsplads førte ned til vandet. Det var 
hårdt at slæbe dykkerudstyret op ad 
trapperne efter dykningen, men med-
lemmernes gennemsnitsalder var lave-
re dengang og mange var håndværkere 
som var vant til fysisk arbejde. 
 
Mølle Camping: 
Vi camperede i telte på Mølle Cam-
ping og omdannede efter aftensmaden 
klubbens store grill til et hyggeligt lejr-
bål, hvorom vi sad og drak det med-
bragte øl til langt ud på natten.  
 
At gøre god igen: 
Campingfatter var ikke så begejstret 
for dette, da nogle medlemmer blev ret 
højrøstede når de havde fået godt med 
øl, som altid var medbragt i rigelige 
mængder.  
 
For at for mildne campingfatter blev 
der derfor medbragt en flaske Gammel 
Dansk, som dengang var en drik man i 
Sverige kun med stort besvær og for 
mange penge kunne købe i Systembo-

bøjelig til at huske makkertjek. Det er 
ikke så godt som det kunne være.  
 
Er der noget udstyr du drømmer om at 
få fat i, eller er der noget du sværger til 
Jeg kunne vældig godt tænke mig at 
dykke med closed circuit rebreather – 
alene for at kunne hænge på en væg 
uden at blæse bobler – og så fotografe-
re/videooptage. 
 
Hvem skal have makkertjekket næste 
gang og hvorfor? 
Jan O – fordi han altid udtrykker sig så 
positivt.  
 
/Carsten G. 
 
Udfordringen er hermed givet videre.. 

Vær medan-

svarlig.  

Del kantbisse-

tjansen. 



23 

 

 

laget.  
 
Det hændte at nogle af klubmedlem-
merne fik for meget øl indenbords og 
derfor fik dykkerforbud af dykkerlede-
ren den følgende dag. 
 
Om fotoet: 
På fotoet er nogle af klubmedlemmer-
ne opstillet til ære for fotografen iført 
den tids typiske dykkerudstyr:  
 
 
Udstyr: 
Våddragt, halsvest (”lokumsbrædt”) og 
2stk. 7 liters luftflasker med en Posei-
don lungeautomat. 
 

Stidsen’s  
Historiske foto’s mm. (2)  

En ekstra automat (octopus) var endnu 
ikke noget man brugte.  
 
Flertallet af dykkerne på fotoet er for 
længst holdt op med at dykke og kun 
få er stadig medlem af klubben. 
 
 
/Tekst og foto F.Stidsen  

Holdet stillet op til fotografering i fuldt udstyr. /Foto Stidsen 
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Uddrag fra referat fra Generalforsamlingen 
Lørdag 19/11-2016  

Udvalgte dele af referatet fra general-
forsamlingen.  
 
Resten kan snart læses på hjemmesi-
den /red. 
 
Fra  beretningen 
Der er f.eks. sket en mindskning af nye 
elever og der er mindre tilslutning til 
klub-ture.  Før i tiden var turene ofte 
overtegnede, og der var overvældende 
tilslutning til den traditionelle pinse-tur 
med elev-afslutning til Kullen - også af 
pårørende, der kom til fest-middagen.  
Der har ikke været så mange ture i år, 
og det er kun Allan, der har afholdt tu-
re. Formentlig pga. problemer med for 
små biler til at trække båden. 
 
Investeringer 
I årene har der været foretaget store in-
vesteringer: Ny kompressor, ny båd, 
nyt linoleumsgulv og istandsættelse af 
lokalerne. 

Skylleområdet er blevet udstyret med 4 
riste til at skylle udstyret på. Der 
mangler kun en låse-pal, så ristene kan 
hejses til lodret om vinteren. 
Der er installeret nøglebokse på dørene 
til materiale-rummene. 
 
Medlemstallet: 
Det er bekymrende at medlemstallet og 
aktivitetsniveauet er dalende. Der 
kommer meget få nye dykkere, og vi 
har alt for få instruktører, hvis der 
skulle melde sig flere elever. Vi skulle 
måske vende os mod junior dykning. 
I øjeblikket svømmer Ølstykke dyk-
kerklub sammen med os, da deres hal 
er under renovering. Vi kunne også til-
byde dem at komme med på vores tu-
re, så der kan blive fyldt op på turene. 
 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden har haft problemer pga. 
en fejlslagen versions-opdatering, men 
Ole B. og Carsten G. er ved at få en 

anden op at stå.  Der øn-
skes input til hvad der 
skal stå på hjemmesiden. 
 
Der kom forslag om at 
hjemmesiden kunne åb-
nes for at man kan skrive 
en historie på den - evt. 
med et  standardiseret' 
udseende, som f.eks. 3 
billeder og en tekst.  
 
Vi kunne også lave 
'reklame' for klubben 
med video på hjemmesi-
den - eller måske lave en 
Baracuda youtube kanal.  
 
Sikkerhed og trykprøv-

ning Aflægning af beretning. Dirigenten lytter 
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Nødraketterne i båden er skiftet. Sik-
kerhedsudvalget kunne måske afholde 
et kursus for båd-førere hvor de lave 
en 'prøve-affyring' af de gamle raket-
ter. Rasmus har undersøgt sagerne, og 
det er ok at fyre de gamle nødraketter 
af, når blot vi underretter beredskabs-
styrelsen først. Der kom forslag fra sa-
len om at gøre det til en fest, så alle 
kan se hvordan det foregår. 
 
Ved flaske-eftersynet var alle flasker 
ok, hvilket nok skyldes at vores kom-
pressorer er godt holdt. De strips som 
skulle være vandtætte gik af efter kort 
tids brug.  Ole har bestilt nogle hos 
Carsten S. som skulle være ok.  
 
I år prøvede vi at få trykprøvet flasker-
ne et andet sted end normalt, da det var 
væsentlig billigere. Men der udtryktes 
ønskes om at vi vender tilbage til For-
ce, da flaskerne blev returneret åbne og 
skrammede. Carsten G. påpegede at 
det var medlemmernes eget ansvar at 
få trykprøvet flaskerne, og klubbens  
tilbud er ikke et krav. Det skal overve-
jes hvor klubben får trykprøvet flasker 
næste år. 
 
Kantbisseordning: 
Vi indførte 10-turskort til kantbisse 
ordningen efter sommerferien, og det 
ser lidt ud som om det har hjulpet en 
smule. Ole B. så gerne at vi kunne af-
skaffe det igen - men det kræver at vi 
alle tager det seriøst og tager vagter på 
kanten.  
 
Der blev indvendt at 10-turs kortet ik-
ke har den store præventive virkning, 
når dørene alligevel normalt står åbne, 
så man ikke behøver at bruge kort for 
at komme ind. 
 
Måske vi skulle skrive påmindelser om 
at være kantbisse i bladet ? Der har 
været artikler om det i de sidste 2 num-

re. Men måske det skulle være noget 
meget kort og mere iøjnefaldende. El-
ler hvad med billeder af 'dagens kant-
bisse'.. eller måske 'månedens kantbis-
se i bladet. 
 
Svømmehallen holder lukket fra 1. 
april til 30. september pga. renovering.  
 
Vi håber at vi får tilbudt tider i skoler-
nes svømmehaller i stedet.  
 
Sammenlægning af klubber ? 
Vi bliver færre og færre. Skulle vi 
overveje at lægge os sammen med 
f.eks. Ølstykke dykkerklub, som har 
flere nye medlemmer, men ikke nær så 
gode forhold ? Det kunne også være 
f.eks. Københavns dykkerklub, eller 
Kon-Tiki. Det vil være en lang øvelse 
med sammenlægning, og der kan kom-
me kiv om hvor klubben skal ligge, og 
kan folk finde på at melde sig ud ? Kø-
benhavns dykkerklub er sammenlagt af 
3 forskellige klubber og er blevet til én 
stor, som trækker mange nye medlem-
mer. 

Der lyttes til en joke 
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Det kunne også bare dreje sig om tæt-
tere samarbejde, så vi har glæde af hin-
anden og har flere ture at kunne kom-
me ud på.  
Vi kunne f.eks. prøve at høre Ølstykke, 
Kon-Tiki og Regina Maris. Når vi af-
holder ture, inviteres KonTiki og Regi-
na Maris også. - 
Hvis vi nedlægger Baracuda som klub 
(f.eks. ved at lægge os sammen med en 
anden klub), så overgår vores formue 
ifølge de nuværende vedtægter til Bal-
lerup Kommune. 
 
Den ny formand Carsten opfordrede 
alle til at trække i arbejdstøjet og kom-
me i gang. 
 

 
 
 
 
 
 
/Tekst Oprinde-
ligt :Aase, forkortet af 
red. 
 Foto: /Jan M 

Formand:  Carsten G. 
Næstformand: Bestyrelsen vælger selv 
næstformand 
Kasserer: Leif H. 
Sekretær: Rasmus B. 
Bestyrelsesmedlem: Lars Henrik  
Bestyrelsesmedlem: Lars H. 
Første suppleant: Henrik P. 
Anden suppleant: Jørn I.    

Bestyrelsen: 

En glad deltager i generalforsamlingen. 
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Det har alle dage i klubbens historie 
været Birgit, som har stået for fyraf-
tensdykkkene.  
 
Det gjaldt lige indtil den nylig afholdte 
generalforsamling, hvor Birgit valgte 
at gå på en velfortjent pension – ikke 
som dykker, men som arrangør af disse 
fyraftensdyk. 
 
Stor tak: 
Der skal her i bladet lyde en stor tak til 
Birgit for gennem mange år næsten at 
have været synonym med begrebet fyr-
aftensdyk.  Jeg kan ikke huske, hvor-
når det egentlig begyndte, men det er i 
hvert fald hundredevis af dyk, som 
Birgit har afviklet med kyndig hånd.  
 
De nyuddannedes mentor: 
Mange nyuddannede er gennem årene 
blevet fortrolige med det våde element 
på disse dyk, og mange har udviklet 
deres dykkerfærdigheder her. Samtidig 

skal det sociale samvær omkring gril-
len efter dykning bestemt ikke under-
kendes – tværtimod. Så mange tak til 
Birgit for indsatsen.  
 
Birgit ønskes held og lykke med arbej-
det som instruktør og uddannelse af 
nye dykkere – et arbejde som Birgit 
også længe har varetaget og fortsat vil 
varetage i klubben. Og lur mig om Bir-
git ikke også fortsat vil deltage i fyraf-
tensdykkene – nu med tilladelse til at 
melde fra, hvis det regner eller det ikke 
lige passer i planerne. 
 
Vagtskifte: 
Nu har undertegnet overtaget hvervet 
efter en længere oplæringsperiode, og 
selvfølgelig skal de populære arrange-
menter fortsat bestå.  
 
Der bliver således fortsat fyraftensdyk 
hver torsdag i hele sæsonen, som i øv-
rigt forventes at kunne starte primo 
april med udtjekningsdykket, men det 
hele afhænger naturligvis af vind og 
vejr, hvornår det så bliver – ganske 
som det plejer. 
 
Ind til videre er der jo god tid til sæso-
nen begynder igen, og der er også tid 
til at tænke over selve konceptet for 
fyraftensdykkene f.eks. vedrørende til-
melding. 
 
Men bare rolig, der vil komme mere 
om fyraftensdyk i næste nummer bla-
det.   
/Tekst  og foto:Foto-Ole 

FYRAFTENSDYK.  Birgit går (næsten) i land. 
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Den afgående formand så glad ud ovenpå 12’s års kæmpe indsats.  Efter så lang tid 

kan man godt fortjene et billede på bagsiden af klubbladet. /red. 


