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Forside: 
Tisvildesagen er afgjort ved domsto-

len i Helsingør. 

 

Øverst: 

H2/Orion af Hundested, der spillede en 

kedelig hovedrolle den dag i april 2009, 
da de nye elever var i vandet (Billede af 

kutteren fundet på fiskerforum.dk) 

 

Nederst: 

Nogle af eleverne i vandet den 19 april  

2009, hvor der blev sejlet meget tæt på 

dykkerne ude i vandet.  

 

Billedet er ikke fra selve episoden. Her   

var ingen koldblodige nok til at tage 

billeder. Der er altså tage om  manipula-

tion,  hvis du skulle være i tvivl. 
Foto/Allan 

 

Læs reportagen inde i bladet. 

 

Bagside: 
Fotos er fra Vevang i Norge.  

Hertil går en klubtur den  

24-9 til den 1-10-2011. 

 

Se i klubben om der stadig er pladser. 

Foto/ Foto Ole. 

Bladudvalget:  

Næste møde: Den 11 april kl. 21.00 

 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes på dette møde. 
Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

Nr. 2011-2 Deadline: 11 maj.  

Hos medlemmerne ugen: 23– 30 maj. 

 

Nr. 2011-3 Deadline: 11 August 

Hos medlemmerne: 22-26 aug. 

 

Nr . 2011- 4 Deadline 11 Novenber 

Hos medlemmerne: 28/11-2/12 

 

Baracuda 

41. årgang  Nr.  1 feb..  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 R. 

Tom D. 

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

 

Kasserer                   Sekretær 

Leif H.      Bent C. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Jesper M. 

 

Næste Baracuda-blad udkommer i maj 

2011 

Antal trykte blade:  175 stk. 
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Lederen 

Dette nummer er  præget af  domfældel-

sen i Tisvildesagen, som vi har døbt den 

i Barcudabladet. 

 

Bjarne indbragte episoden for Søfarts-
styrelsen, som rejste sag ved domstole-

ne. Sagen er nu afgjort i Helsingør By-

ret.  

 

Kort sagt. Fiskeren blev dømt for ikke 

at tage hensyn til dykkerne i vandet 

En meget alvorlig forseelse. 

 

Men vi skal måske huske på, at den 

konkrete fisker er ikke nogen 'fjende' af 

os dykkere i på grund af hans erhverv 

som sådan. 

 

Måske har en presset økonomi sat hans 

naturlige dømmekraft ud af spillet. Pok-

kers ærgerligt for alle parter.  

 

I virkeligheden er netop den form for 

bæredygtigt og skånsomt fiskeri, der 

udføres fra den type fiskerkutter, sagen 

omhandler, noget som dykkere og andre 
naturinteresserede mennesker kun kan 

bifalde.  

 

I modsætning til fiskeri med bundtrawl, 

som groft ødelægger stenrev og havbun-

den i almindelighed. 

 

Men dommen skærper også vores pligt 

til at være behørigt afmærkede når vi 

udøver vores fritidsinteresse. 

 
Meget apropos handler næste medlems-

møde den 22  marts blandt andet  om 

dette.   /red 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

ugen 14/18-2 Svømmehallen 

er lukkket  

onsdag 23-2 Rusttjek/ Frist 

for trykprøve  

af flasker 

torsdag 24-2 Bestyrelses-

møde 

søndag 6-3 Fastelavn i 

Brøndbyhavn. 

Kl. 10:30 

tirsdag 22-3 Medlemsmø-

de 

søndag 27-3 Gummibådstur 

m. Carsten S. 

lørdag  4-4  Udtjeknings-

dyk 

Lør-sø 9/10-4  Elevdyk 

torsdag 21-4 Gummibådtur 

Carsten S. 

lørdag 23-4 Gummibådtur 

Poul C. 

mandag 25-4 Gummibådtur. 

Allan 

torsdag 28-4 Fyraftensdyk! 

onsdag 18-5 Åbent turud-

valgsmøde 

Se i øvrigt her:  

http://www.baracudaturudvalg.dk 

Altid opdateret med kalenderen. 
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Formandens ord. 

Foråret er lige om hjørnet. Næsten. 

Der er lige en vintermåned tilbage. En 

vintermåned, hvor vi kan få ordnet 

vores grej og gjort det klar til forårets 

komme.  

Der er sikkert en flaske eller to, der 

trænger til at blive renset for at være 

klar til sæsonens nitrox fyldninger og 

nogle ventiler, der går lidt stramt kan 

tåle en servicering og en tur i ultralyds-

badet. 

Det er ærgerligt at gå ned på udstyr, når 

vejret byder sig til med sol og forårs-

temperaturer og alle de andre tager på 

tur. 

Det er især ærgerligt for de andre på 

turen, hvis de kommer til at vente, fordi 

man ikke havde fået gjort sit hjemmear-

bejde med udstyret. Nu har vi haft hele 

vinteren til at få justeret og rettet det, så 

det ikke burde være nødvendigt, at stå 

på havnen og rode med det 10 minutter 

før vi sejler ud.  

Min erfaring er, at vi i klubben er rigtig 

gode til at hygge os og lade tide flyve. 

Vi bruger en rasende masse tid i havnen 
inden vi kommer af sted. Kunne vi ikke 

i år prøve, at være lidt mere effektive, få 

samlet udstyret og læsset det i båden og 

så komme ud på vandet.  

Hyggen kan vi tage mellem dykkene, 

når vi alligevel skal afgasse. Kommer vi 
hjem i klubben en time før, er det jo 

også muligt at sidde mageligt i sofaen 

med en øl, eller stå ordentligt ved file-

bænken for at efterspænde/justere hvad 

der nu er nødvendigt, mens dette stadigt 

er frisk i ’hukommeren’.  

Årets elever er godt i gang med øvelser-

ne i svømmehallen og før vi har set os 

om, er de færdige med at blive herset 

rundt med at instruktørerne. De har fået 

deres certifikat og vil gerne ud og dyk-

ke.  

Det bringer mig frem til det særlige med 

de nyuddannede, eller for den sags 

skyld nye medlemmer, der kommer til 

klubben. De står ofte lidt alene. Elever-

ne kender hinanden og de kender in-

struktørerne. Det nye medlem er helt 

alene. For at klubben skal være åben og 

tage imod nye medlemmer å en ordent-

lig måde, vil en mentorordning være en 

god løsning. 

En mentor som kan tage hånd om dem i 

den første tid, indtil de har lært alle os 

andre at kende. En mentor som den nye 

dykker kan aftale et stranddyk med.  

Måske for lige at få prøvet sit nyindkøb-

te stykke udstyr. Et medlem som gerne 
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vil gå i vandet på den nyes præmisser 

og vil give ham eller hende den ekstra 

opmærksomhed, der er nødvendigt, for 

at vedkommende bliver hængende i 

klubben i mange år fremover.  

Har du lyst til at hjælpe de nye medlem-

mer ordentligt ind i klubben, ved at væ-

re mentor, så mig høre fra dig.  

/Formanden 

Sikkerhedsregler 
 

Klubbens holdninger 

og anvisninger. 

 
Sidste år oplevede vi i klubben et par 

tilfælde, hvor den nødvendige respekt 

for hvad vi ligger og roder med ikke var 

helt hvor den skulle være. 

Heldigvis skete der ikke noget, men 

held er ikke en faktor vi skal regne med. 

Derfor vil der på medlemsmødet blive 

lagt op til en snak om forbundets sik-

kerhedsregler og klubbens fortolk-

ning af disse.  

Det være sig erfaring/strømfyldt far-

vand.   

Sammensætning af makkerpar.  

Dybde/erfaring/deko. 

Medlemsmøde den 22 marts   
Kl. 19.30 i klubben 

Makkerline/overfladebøje - Hvornår og 

hvornår ikke. 

Klubben uddanner efter CMAS og for-

bundet dikterer, at alle grundlæggende 

og videregående dykkeruddannelser 

gennemføres med makkerline. Tekniske 

uddannelser undtaget.  

På den baggrund er alle CMAS dykkere 

vandt til at anvende makkerlinen, mens 

medlemmer med PADI certifikat ikke er 

det. 

Vi vil tage en snak om hvordan vi hånd-

tere denne forskellighed. 

Kom til medlemsmødet d. 22 marts og 

bliv opdateret på sikkerhedsreglerne i 

klubben.  

Giv din mening til kende og lad os få 

en god snak om hvordan vi højner 

sikkerheden i praksis.   

Se også side 22  
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gulv og reception med store glaspartier i 

bygningens ene langside. Retssale og 

møderum ligger som store terninger i 1-

2 etages højde beklædt med lyse træfi-

nerplader fordelt rundt i rummet, så 
man ligesom befinder sig i en lille in-

dendørs landsby med stræder og et par 

torve med granitfliser på. 

 

Ved indgangen til de 9 retslokalerne 

navngivet A til I, står nogle nydelige 

Myren træstole på et eksklusivt granit-

gulv.  Der bladres i dokumenter og foto-

kopier af sagsakter i gennemsigtige 

plastlommer rundt omkring. Og der 

tales afdæmpet. En smule andægtigt 

som på et rådhus lige ved åbningstid. 
 

Her indfinder nogle få vidner sig ved 

indgangene mens klokken nærmer sig 

9.15. Vi er to nysgerrige fremmødte fra 

Baracuda, Preben og jeg, samt tre ind-

kaldte vidner fra klubben. Bjarne, Allan 

og Brian.  

 

Os, som ikke skal vidne, kan komme 

ind  i den terningeformede retssal, hvor 

der findes et dommerpodie i så godt 
som hele rummets bredde. Det er place-

ret ved væggen bagerst i salen, anklager

-, forvar- og vidnepulte med to stole, er 

placeret 3-4 meter inde i rummet ved 

hver af de øvrige vægge.  

 

Hvide vægge og møbler i lyst træ. Bag 

dommerpodiet er et stort maleri i grønt 

og rødt. Det er da vist "en vinetiket set 

inde fra flasken", som Preben siger. 

Bare stor. 2½ gange 2½ meter mindst.  

 
Jo, den er vist god nok. Speciel ud-

smykning egentligt. Du har pligt til at 

tale sandt, med udsigt til det indre i en 

vinflaske. Af børn og fulde folk... 

 

 

Så kortfattet ser en indkaldelse til en 

retsbehandling ud. Sagen opstod den 

19 april 2009, hvor eleverne var på 

deres andet dyk i åbent vand ved Tisvil-

deleje. En fiskerbåd kom alt for tæt på. 

Og Bjarne fik søfartsstyrelsens jurister 

interesserede i episoden. 

 

Vi har flere gang omtalt sagen i Baracu-

da bladet.  

 

Nu er sagen endelig afgjort ved Ret-

ten i Helsingør. 
 

Artiklen rummer citater fra "Udskrift af 

dombogen" fra Helsingør Ret. Citater 
står i kursiv og det hele er blandet godt 

og grundigt samme med indtryk fra 

redaktørens notesbog nedskrevet på 

stedet den 13 januar 2011. 

 
Byretten i Helsingør ligger i udkanten 

af byen, tæt på motorvejen, i et fabriks-

område. Udefra ligner det et moderne 

kontorhus. 

 

Indenfor finder man et stort hvidmalet 

rum med 2-3 etager til loftet, gråt sten-

Tisvildesagen, del 8.  

Straffesag, Almindelige m/domsmænd 

13-01-2011 kl.09:15. Retssal I.  

Rettens j.nr.:SS 1-3410/2010 

Retsmødet er offentligt 

Dommer: Anette M…….. 
Sagen drejer sig om: regler for sejlads 
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Bag ved vidnepulten ud mod indgangs-

døren findes 8-9 tilhørerstole og en 

stumtjener til overtøjet. 

 

Vi to fremmødte, tog plads her. Her 
blev afhørte vidner også placeret, når de 

kunne trække sig baglæns fra vidnepul-

ten til stolerækken, så snart der ikke var 

flere spørgsmål til dem. 

 

"Vidner her ikke adgang til retssalen 

før de kaldes ind", som der stod uden-

for døren opslagstavlen med dagens 

retsmøder. Så de kom ind efter tur og 

kunne først høre de næstes forklaring 

efter selv at havde afgivet deres. 

 
Inden sagen går i gang kan vi se at fi-

skeren sidder på pladsen ved siden af 

forsvareren. Han er under 25. (Faktisk 

22 fremgår det af papirerne senere).  

 

Atletisk kropsbygning, kortklippet og 

tæt sort hår. I sort og hvidstribet hætte-

trøje og cowboybukser. En almindelig 

ung mand. Men stille og foroverbøjet, 

med lukket blik. Trykket af den alvorli-

ge stemning. Ligner lidt en usikker elev 
til en terminsprøve. Man får næsten 

medlidenhed med ham. Et politimand 

har uofficielt nævnt en bøde på 50.000.  

Det passer nu langtfra. Herom senere. 

 

Dommerbordet er bemandet med dom-

mer, 2 domsmænd og en sekretær der 

nedskriver alt der siges (eller meget af 

det). Undertiden blev vidnerne bedt om 

at gentage det sagte lidt langsommeren, 

så det kunne føres til protokol. Og sa-

gen indledes til tiden, selvom sekretæ-
ren må af sted for at kopiere et par bilag 

som 'forsvaret' ikke havde fået. 

 

Anklager 

Anklagen handlede om overtrædelse af 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 779 af 18 

august 2000:  

§ 7. Hvor dykker er ude, skal skibe pas-

sere med særlig forsigtighed, maskin-

drevne skibe så vidt muligt med stoppet 
skrue. 

 

Den unge fisker (Lasse), der nu var pla-

ceret i vidnepulten, oplyste med lav 

stemme at han førte skibet Orion af 

Hundested den pågældende dag i april 

2009. En såkaldt Faaborgjolle, som der 

ikke er meget 'jolle' over i en lægmands 

øjne. For mit indre blik så en Fåborg 

jolle sådan her ud: 

Men det er jo slet ikke tilfældet.  

 

Den aktuelle båd var knap 9 meter lang, 
2,95 m. bred og stak 1,31 i dybden, 

vægt 5,1 ton. (Se på forsiden) 

 

Fiskeren oplyste senere at han udsatte 

garn af 150 meters  længde over en 

samlet længde på i alt 4 km. 

 

Han erklærede sig "ikke-skyldig" i an-

klagen. 

 

Fiskeren fortalte, at han var ude og sæt-

te garn, og at han sejlede vestfra mod 
øst langs kysten mod Tisvildeleje. 

 

Pludseligt kom der en motorbåd op til 

ham, og man fortalte ham, at der var 

dykkere forude. Han sagde, at "han har 
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styr på det", og at der skulle være sagt 

noget fra følgebåden om, at hvis nettene 

kom for tæt på dykkerne måtte de jo 

skære i garnene. I udskriften hedder 

dette:  
 

"Da tiltalte var ved at sætte garn, kom 

der en gummibåd hen til ham. Bådføre-

ren af gummibåden sagde at han havde 

dykkere ude. Tiltalte sagde at han havde 

set det og fortsatte da der ikke var no-

gen fare. Bådføreren sagde at dykkerne 

måske blev nødt til at skære i garnet, 

hvis det kom for tæt på. Tiltale havde 

set to signalbøjer, og holdt afstand til 

dem... Tiltalte var 100 meter fra bøjer-

ne" 
 

Forsvareren spurgte ham, hvor den 

gummibåd kom fra. Han mente at den 

kom fra en fast position og sejlede op til 

ham og returnerede derefter til denne 

faste position igen. Udspurgt hvad han 

havde set, forklarede han at han havde 

set to bøjer, og at han sejlede mellem 

bøjerne og kysten. 

 

Forsvareren påpeger, at et af de ned-
skrevne vidneudsagn, sagde at der blev 

råbt "Stop, stop". Det afviste af fiske-

ren, som spørges til, hvad han kan hu-

ske om omstændigheder omkring mødet 

med speedbåden.  

 

Fiskeren mente at de mødtes noget før 

bøjerne og at der var én person i speed-

båden. Han havde været i tvivl, om der 

var en eller to personer, men efter at 

have tænkt det igennem mange gange,  

efter han var kommet hjem, var han 
kommet frem til, at der var en person. 

og han i øvrigt ikke havde set nogle 

signaler på båden. 

 

En af domsmændene ville vide om fi-

skeren sejlede på autopilot mens han 

udlagde garn. Det bekræftede fiskeren. 

Og om han under hele forløbet herunder 

passagen havde skruen i gang. Det be-

kræftede fiskeren også. Udspurgt om 
kendte reglerne for hvilken afstand han 

skulle holde til dykkerbøje, svarede han, 

at det vidste han ikke, det måtte han 

indrømme.  

 

1'ste vidne: 
Dykkerinstruktør på land. Forklarede 

om de fire elevdykkerhold på deres an-

det dyk i åbent vand. I domsudskriften 

hedder det: "Han afholdt kursus i far-

vandet ud for Tisvildeleje. De havde 

elever i vandet, som var ude at svømme. 
Det var deres anden dykkerdag, og de 

var ikke rutinerede. Eleverne lavede 

nogle øvelser under vandet. De svøm-

mede to elever og en instruktør på hvert 

hold. Der var 4 hold i vandet. Bøjen er 

bundet fast til, dykkerne. Dykkerne lig-

ger ikke altid lige under bøjen. De hav-

de 10-16 meter line på bøjen den dag." 

 

Dykkerbøjerne blev behørigt beskrevet 

og vist på et billede så ingen kunne væ-
re i tvivl om 

størrelsen på 

sådan en sag. 

 

På den kon-

krete dag var 

dykkerne 

svømmet ca. 

200 meter ud 

fra stranden 

og var vendt 

om og derfor 
på vej tilbage da episoden opstod. Der 

nærmede sig en kutter med retning lige 

mod dykkerbøjerne. 

 

Dykkerleder kaldte op til følgebåden, 
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hvor de allerede var opmærksomme på 

den potentielle fare. Gummibåden sejle-

de op foran kutteren for at markere, at 

der var fare på færde. Dykkerlederen 

forventede derfor, at den ville vige, men 
den fortsatte lige frem. Han kunne der-

efter se, at gummibåden sejlede op på 

siden af fiskeren, men at der fortsat sej-

les på fast kurs og fart. 

 

Fra land kan man herefter se, at der 

sejles gennem området med dykkerbø-

jerne. Der var bøjer på begge sider af 

båden. Vidnets bud var, at der var om-

kring 20 meter hen til den nærmeste 

bøje. Han kunne se situationen tydeligt 

fra land, og så tydeligt at han også kun-
ne aflæse bådens kendingsbogstav. Han 

vurdere, at der var tale om reel fare for 

dykkerne. De var på en vanddybde på 

ca. 3,5 m. og sådan en både stak vel 1,5 

m, så der har ikke været megen plads op 

til skruen på kutteren. 

 

Fra domsudskriften: 

" Der var stor fare for, at dykkerne blev 

ramt af kutterens stævn, fanget i garnet, 

ramt af skruen, eller at skruen fik fat i 
linen fra bøjen og trak dykkerne imod 

sig. Kutteren stikker omkring en meter i 

dybden. Da de var uerfarne, var der 

risiko for, at de ville gå i panik, hvis de 

kom for tæt på kutteren. Der var heldig-

vis ikke nogen der kom til skade." 

 

Dykkere ikke afmærket godt nok: 

Forsvareren mente, at dykkerne selvom 

de havde bøjer på, ikke var afmærket 

godt nok. De skal jo ifølge loven have 

flag på 1 meters højde, mente han. Det 
afvistes af vidnet. (Denne størrelse af 

dykkerflaget går kun på det centrale 

dykkerflag, som jo var placeret på føl-

gebåden./red).   

 

Dommen indskød, at der jo også var 

enighed om, at fiskeren HAVDE set 

dykkerbøjer. 

 

Findes der regler om hvilken afstand 
der skal holdes til dykkerbøjer, spurgte 

forsvareren. Det vidste vidnet ikke helt 

konkret. Men han havde ikke oplevet 

noget tilsvarende i sine 13 år som dyk-

kerinstruktør. Forsvareren indskød, at 

en dykkerleder med tjek på sikkerheden 

burde vide at en dykkerbåd skal ligge 

max. 30 meter fra sin dykker, og at den 

regel havde følgebåden ikke overholdt.  

 

Det var en bestemmelse, der fremgik af 

bemærkningerne til loven/
betænkningen. (Jeg kan ikke finde no-

get der minder om dette på retsinforma-

tion - red. Men derimod en række anbe-

falinger fra dykkerrådet, og det er også 

nævnt i DSF's sikkerhedsregler. Se bok-

sene efter artiklen) 

 

2'et vidne 
Bådfører på gummibåden forklarede at 

RIB'ens rolle ved et stranddyk var  at 

den skulle være sikkerhedsbåd for dyk-
kerne. Den skal kunne assisterer ved 

problemer for dykkerne eller holde øje 

med om skibe ikke respekterer dykker-

flaget eller dykkerbøjerne. 

De var på vandet den dag i april og søen 

var rolig, de lå i læ fra kysten, da vinden 

er sydlig. 

 

Han ser en kutter komme vestfra, og 

blev også kaldt op via radioen fra dyk-

kerlederen i land. "Jeg lægger mig for at 

spærre mellem dykkerne og båden, så 
hvis han ville fortsætte vil han sejle ind 

i båden" forklarede vidnet. Der var 

imidlertid slet ingen reaktion fra kutte-

rens side, så de sejlede op på siden af 

fiskerbåden og anråbte skipper. Han var 
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ved at udlægge garn. Fiskeren stod ved 

rælingen. Vidnet råbte, at der er dykke-

re ret forude. 

 

Fra domsudskriften: "Han forsøgte at 
spærre for kutterens sejlretning. Kutte-

ren ændrede ikke sejlretningn, og vidnet 

lagde sig op på side hvor skipperen 

lagde garn ud. Vidnet advarede tiltalte 

om, at der var dykkere i vandt. Vidnet 

mener at tiltalte sagde: "Hvad skal jeg 

gøre. Jeg skal leve" Vidnet forsøgte ikke 

at komme i kontakt med fiskerkutteren 

på VHF. Det var der ikke tid til... Han 

havde dykkerflag på gummibåden. Fla-

get var på 1 gange 1 meter. Man kan se 

flaget på lang afstand" 
 

Forsvareren spurgte hvad dykkerområ-

det var, og vidnet svarede, at det jo var 

der, hvor bøjerne var, og forsvareren 

spurgte videre om hvor bøjerne var da 

båden passerede området. Det havde det 

noget chokerede vidne fuldstændigt 

mistet overblikket over, sagde han.  

 

Selv på Øresund plejer de store skibe at 

respektere et dykkerflag. Han tog styre-
farten af gummibåden, og lå afventende 

tilbage, da han ikke have overblik nok 

til at sejle ind i området, hvor bøjerne 

havde været for et øjeblik siden. Han 

turde simpelthen ikke sejle derind. Men 

kutteren fortsatte med samme fart og 

retning ind i mellem bøjerne 

 

3'de vidne: 
Var stand-by-dykker på gummibåden 

og befandt sig i stævnen af RIB'en, da 

de sejlede op foran kutteren for at blo-
kere dens sejlretning for at få den til at 

vige.  

 

Det skete ikke og bådføreren speedede 

båden kraftigt op for ikke at blive sejlet 

ned. Mens standby-dykkeren klamrede 

sig til tovværket, sejlede båden om til 

siden af kutteren. Skipper var i bådens 

højre side ved styrehuset. Han kunne 

godt se dykkerne, sagde han, men han 
fortsætte alligevel. Da kutteren blev 

advaret var den vel ca. 100 meter fra 

dykkerne., forklarede vidnet. 

 

Fiskeren sagde to gange, at han havde 

set bøjerne, men fortsatte  "Hvad vil I 

ha' jeg skal gøre, jeg skal jo leve". 

 

Vidnet kunne ikke svare på hvor tæt 

båden var på bøjerne efter dette tids-

punkt. Der var nogle bøjer længere ude, 

men også nogle på den anden side, som 
kutteren spærrede for udsynet til, så 

vidnet ikke kunne se dem. Vidnet tegne-

de en tegning af sin opfattelse af forlø-

bet. Tegningen blev vist frem ved dom-

merbordet, men referenten så den des-

værre ikke. Vidnet kunne ikke huske 

noget om, at der skulle have været sagt 

noget med at skære i nettene. 

 

Anklager 
Mente fortsat at fiskeskipperen havde 
overtrådt loven ved ikke udvise særlig 

agtpågivenhed ved passagen af dykker-

ne. Han havde sejlet meget tæt på dyk-

kerne, som alle var korrekt afmærket. 

 

Han beklagede meget at søfartsstyrelsen 

ikke var mødt frem. Det jo var dem, der 

havde rejst sagen. 

 

Anklager redegjorde derefter hvorfor 

bødekravet var blevet sat ned fra 20.000 

til 2.000 kroner. Det skyldtes, at den 
oprindelige bødestørrelse tog udgangs-

punkt i nogle retningslinjer vedtaget i 

2010, men da den konkrete sag jo fandt 

sted i 2009, kunne de altså alligevel 

ikke lægges til grund for bødeforlægget.  
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Han henviste til en sag om overtrædelse 

af sikkerhedsafstand ved en kapsejlads. 

Den var sammenlignelig med den nær-

værende sag, mente han. Den overtræ-

delse havde medført en bøde på 2000,- 
 

Forsvarer 
Mente, at der var modstridende vidne-

udsagn om forløbet, men dog enighed 

om, at hans klient havde set dykkerbø-

jerne. Han havde fuldt overblik over 

situationen mente forsvareren, og han 

sejlede meget langsomt 1- 1½ knob og 

derfor var det i orden, at han vurderede 

det som forsvarligt at fortsætte. Han var 

derfor ikke skyldig, hævdede forsvaret. 

 
Følgebåden derimod havde ikke opførte 

sig korrekt. Dykkerbåden må ikke være 

mere end 30 meter fra sine dykkere, 

mente han, og den overtræder dermed 

de sikkerhedsregler, som er omtalt i 

bemærkninger til loven. Det var rent ud 

sagt for dårligt, at folk der siger de har 

ansvar for sikkerheden, ikke kender 

reglerne. 

 

Den tidligere dom, som anklageren lag-
de til grund for bøden, kunne ikke an-

vendes som præcedens mente forsvare-

ren. Den omhandlede jo en helt anden 

situation. En episode hvor en speedbåd 

sejlede ind i et kapsejladsområde med 

en stor fart (7-8 knob) og med helt ned 

til 1 meters afstand fra en sejlbåd. Og 

hans klient havde netop passeret områ-

det i meget lav fart og med god og nød-

vendig afstand. 

 

Afslutning: 
Efter votering kom dommerpanelet til-

bage og erklærede den anklagede skyl-

dig i overtrædelse af loven. Han blev 

dømt til at betale en bøde på 2000,- 

samt sagens omkostninger. 

 

 

 

Fra domsudskriften: 

 

 

"Rettens afgørelse og begrundelse: 
Retten har ud fra de afgivne forklarin-

ger lagt til grund, at tiltalte ikke holdt 

behørigt udkig og undlod at stoppe bå-

den, da han blev opmærksom på de ud-

lagt bøjer. Han blev kontaktet og bedt 

om at stoppe, men valgte at fortsætte 

med samme hastighed og kurs hen over 

dykkerområdet. Efter vidneforklaringer-

ne lægger retten til grund, at tiltalte ved 
passagen kom så tæt på dykkerne, at 

der opstod fare for dykkerne. Vanddyb-

den var kun 3½ meter, tiltalte var var 

ved at udlægge garn og skruen var i 

gang. 

 

Straffen fastlægges til en bøde på 2.000 

kr. i medfør af bekendtgørelse nr. 779 af 

18. august 2000 om regler for sejlads 

mm. i visse danske farvande, § 21, jf. §7 

stk. 1.. 

 

Thi kendes for ret: 
Lasse S. A.... straffes med bøde på 

2.000. Forvandlingsstraffen er fængsel i 

6 dage. Tiltale skal betale sagens om-

kostninger..."  

Sagens dommer 
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Så på den måde endte det 'retfærdigt' set 

fra dykkernes side. Alligevel blev der 

diskuteret bagefter ude på parkerings-

pladsen bagefter. Meget og længe. 

Hvorfor nævnte anklageren for eksem-
pel ikke at fiskeren kun havde set to 

bøjer. Der var jo 4 ude. Imidlertid blev 

fiskeren blev jo dømt, og det var alle 

tilfredse med. 

 

Dommen tog som bødeforlæg ud-

gangspunkt i de regler der gjaldt i 

2009. Var en tilsvarende lovovertræ-

delsen sket efter 13-1-2011, kunne 

bøden have lydt på 20.000 plus sags-

omkostninger.  

 
En dom med en vis tyngde, som nok 

kan føre til eftertanke. Det må være en 

advarsel til alle sejlende. Der skal udvi-

se agtpågivenhed og holdes udkig, og 

dommen indskærper overfor sejlende, at 

de bør stoppe op når man advares om 

dykkere ret forude. 

 

Men det er også en stor løftet pegefin-

ger til dykkerne: Husk overfladebøjer-

ne, når det er relevant. 
 

De fremmødte dykkere var enige om, at 

havde fiskeren bare stoppet op og taget 

en snak med følgebåden, kunne de sag-

tens i fællesskab have sørget for at få 

’gennet’ dykkerne sammen, og fiskeren 

kunne have fortsætte uden problemer 

efter en kort pause. Det kunne ikke have 

forstyrret hans udlægning af garn i stør-

re grad. 

 

De neddykkede elever og instruktører 
havde ikke opdaget noget som helst af 

dramatikken på overfladen.  

 

De har sikkert haft andet at gøre: 

Eleverne med at beherske deres kun 

Jf. gældende lovgivning skal dykkerflag 

(signalflag A) sættes ved enhver dyk-

ning.  

I de internationale Søvejsregler står der 

ligeledes, at dykkerflaget skal være en 1 

meter høj tilkendegivelse, som skal væ-

re synlig hele horisonten rundt.  

Søfartsstyrelsen anbefaler, at dykkere 

som befinder sig tæt på overfladen, ikke 

fjerner sig længere end 30 meter fra 

signalflaget – og at forbipasserende 

både holder en sikkerhedsafstand på 

mindst 50 meter til fartøjer og overfla-

debøjer med dykkerflag. 

I visse situationer kan afmærkningen af 

dykkerne med fordel ske ved anvendel-

se af en overfladebøje forbundet direkte 

til makkerparret.  

Dette hjælper også overflademandska-

bet til at bevare overblikket over de 

igangværende dyk.    

Fra DFS’s  sikkerhedsregler: 

andet dyk i frit vand. Og instruktørerne 

med at holde et vågent øje med elever-

ne.  

 

Det er jo alt sammen ganske forståeligt 
 

At det nemt kunne være gået meget 

værre, var jo heldigvis ikke tilfældet.  

/Jan  

FAKTABOKS  
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Søsportens Sikkerhedsråd har udarbejdet en pjece for sikkerhed under rekrea-

tiv dykning. Heri står bl.a. 

 

”Hverken Søloven eller Dykkerloven nævner noget om signalflag. Dykkerloven siger 

at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og at overtrædel-
se kan straffes med bøde eller fængsel.  

Der findes ikke faste regler for, hvor stor afstand skibe skal holde til dykker-skibet/

flaget, idet det naturligvis vil være individuelt fra skib til skib, hvor specielt skibets 

størrelse, fremdrivning og fart vil være parametre.  

 

Søfartsstyrelsen anbefaler at dykkere der befinder sig tæt på overfladen, ikke 

fjerner sig længere end 30 meter fra signalflaget og at forbipasserende både 

overholder en sikkerhedsafstand på mindst 50 meter til fartøjer og overfladebø-

jer med dykkerflag.  

 

I praksis betyder lovgivningen at dykkere skal anvende afmærkning, normalt dykker-

flag eller en plade med påmalet flag. Flaget skal ved dykning fra skib over 12 meter 
være 1 meter højt og 1,2 meter bredt.  

 

Ved dykning fra mindre både og fra strand skal flaget være størst muligt. Når båden 

ikke er med, er det en god ide med et eller flere en-meter-flag på stranden, suppleret 

med en eller flere store flag-bøjer i vandet og selvfølgelig en håndholdt overfladebøje 

i hvert makkerpar. Husk også at flaget skal være udspilet og synligt hele horisonten 

rundt.  

 

Der har været rejst flere straffesager, hvor fritidsdykkere har undladt at benytte dyk-

kerflaget, henholdsvis når skibe er kommet for tæt på dykkerflaget. Undladelse af at 

benytte dykkerflaget medfører typisk en bøde i størrelsesordenen 500 - 1000 kr.” 
 

Et interessant notat fra Dykkerrådet/2001 kan læses her: http://www.dyk.nu/pdf/

Dykkerlflag.pdf. Heri står bl.a.. 

 

”Såvel anvendelsen af dykkerflaget, som respekten for det bliver jævnligt bragt op, i 

særdeleshed når der er tale om sportsdykning. Sportsdykkere bør i størst muligt om-

fang vælge at dykke i områder, hvor faren er begrænset, og de ikke er til gene for den 

øvrige skibstrafik. Her tænkes i første omgang på at udføre dykninger uden for de 

internationale skibsruter. På den anden side må skibstrafikken naturligvis respektere 

dykkerflaget, og holde klar af dykkerområdet. Der er altså tale om situationer hvor 

parterne må udvise sund respekt for hinandens virke.” 

FAKTABOKS  
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Opslagstavlen 

VHF-kursus hos  

Jernlungerne 
Ole B. har fået et tilbud fra Jernlunger-

ne i Herlev: Der er 6 ledige pladser. 

Interesserede kan kontakte Jill direkte. 

/Ole 

 

Vi har oprettet et VHF Kursus hos 

Jernlungerne, Herlev og tænkte om 

nogle af jer kunne være interesserede 

i at deltage?  

Det er søndag den 6. marts 2011 fra 

kl. 10.00 – 20.00 – prisen for kurset er 

kr. 695,- , plus kr. 390,- for bøger mv. 

– plus kr. 517,- for prøve hos Søfarts-

styrelsen. 

 

Hilsen Jill S. 

OPRYDNING  

I GARAGEN 
Der trænger til en oprydning i garagen 

og i klubben. Der ligger noget dykker-

udstyr rundt omkring. Det har ligget i 

meget lang tid.  

Hent det senest den 6/3 2011 ellers 

bliver det fjernet.  

Efter  6 måneder  bliver det solgt for 

højeste bud eller smidt ud. Husudval-

get  

Fastelavn med de lo-

kale klubber.  

Søndag den 06/03-2011  

Vi mødes i Brøndby Havn kl. 10,00. 

Tilmelding I klubben i god tid. 

Søndag d. 6 Marts kl.10,30 skal du være 

klar til at slå katten af tønden i Brøndby 

havn. Det sker i år under broen over til 

kajakklubben. Vi mødes ved kajak- og 

dykkerklubbens klubhus lige ved siden 

af fodgængerbroen over til Brøndby 

stranden. Se efter dannebrog på flag-

stangen. Alle er velkomne. Der vil være 

boller og kakao som vi nyder i dykker-

klubben. Kajakkerne slår  katten af tøn-

den samme sted i deres kajakker. for-

mentlig kl. 12,00. Der er Gammel 

Dansk til dem der fryser efter vi har 

været i vandet. Dem  i våddragt får  

først.  

Gratis for alle fra Baracuda. 

Turansvarlig er Allan F.  

Annonce:  
Spændende ture: 

Lysekil i Sverige 1-5 juni.  

og 

Vevangen i Norge 

24-sept. -  1 oktober. 

Se opslag i klubben. 

http://www.brondbyhavn.dk/logoermm/brondbyhavn_luftfoto08.jpg
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Opslagstavlen 

Rabatter på dykkerudstyr. 
Redaktionen indsamler fortsat oplysninger om mulige rabatter eller lignen- de 

i forbindelse med køb eller servicering af dykkerudstyr.  

Oversigt:   

ScubaGear på Amager:  

10 % rabat  til DSF  medlemmer. Info: 

http://www.scubagear.dk  

Der må være flere butikker med rabat? Skriv til bladet!!! 

Medlemsmøde 

Den 22 marts 

Førstehjælps kursus 

Kære dykkerkammerat ,så er der atter 

mulighed for at blive bedre til første-

hjælp. 

 

Lørdag den 26. marts kl. 8:30 afhol-
der klubben et 6 timers kursus med 

udstedelse af deltagerbevis. Prisen 

bliver DKK 125 pr. deltager, og prisen 

indeholder betaling for morgenbrød, 

vand og frokost (pizzaer bragt udefra 

og salat). 

 

Vi har lånt (de sædvanlige) to store 

undervisningslokaler i Ballerup 

Idrætsby (ved siden ad svømmehal-

len). 

 
Programmet er følgende: 

08:30 - 09:00 Morgenmad 

09:00 - 12:00 Undervisning 

12:00- 12:30 Frokost 

12:30-15:30 Undervisning 

 

Du bør iføre dig letsiddende tøj, da vi 

bliver vores egne forsøgspersoner. 

 

Ved tilmelding bedes du pr. e-mail op-

lyse navn og bopælskommune samt 
indbetale DKK 125 på min konto, hvor 

du skriver dit navn som 

betalingsreference. Du er tilmeldt, når 

betalingen er indgået. Evt. overskud for 

arrangementet tilgår klubkassen. 

 

Tilmeldingsfristen er fredag den 11. 

marts, efter hvilken dato tilmeldingen 

er bindende. Tilmeld dig gerne med de 

samme, da der er plads til maksimalt 

18 deltagere.  

 
Kurset er specielt egnet for årets dyk-

kerelever, men vi arbejder efter 

”først til mølle” princippet for alle.   

 

Mvh  Jesper 
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Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke: 

 
Jeg har altid som knægt når vi var ved 

vandet med mine forældre,  ligget og 

snorklet. 

 

 I 1978 kom jeg i kontakt med forman-

den for Flyvestations Værløse Dykker-

klub. Han inviterede mig med på et prø-

vedyk ude i Hjortespring svømmehal. 

 

Jeg fik et lynkursus, fik udstyret på og 

blev sat ned på bunden, hvor jeg så 
svømmede  rundt og havde det fanta-

stisk, indtil automaten gjorde mærkeligt 

og blev lidt tung. Jeg steg til overfladen 

hvor det gik op for mig, at de havde 

glemt mig og var ved at forlade hallen. 

Nå men jeg havde heller ikke mere  luft 

så jeg skulle også hjem. 

 

De anbefalede mig at kontakte Baracu-

da, hvor jeg blev medlem i foråret  

1979. Den gang var der ikke noget, der 

hed uddannelse, man byggede en tillid  
op med de andre, før man kunne kom-

me med i åbent vand 

 

Mit første åbentvandsdyk blev en tur 

hvor vi skulle ud og sprænge bund-

garnspæle for nogle fiskere i Køge bugt.  

 

Så mit første dyk var et alenedyk uden 

line,  på  8 m med 300g dynamit i hån-

den. Jeg nåede faktisk aldrig at være 

nervøs for dykningen, det at have dyna-
mit i hånden påmonteret en detonator 

med ledning op til overfladen, tog  hele 

min koncentration. 

 

Hvor mange dyk har du haft: 

 

Det ved jeg faktisk ikke. De første år 

registrerede man ikke sine dyk. 

Jeg har omkring 300 registreret dyk, 

som er dem der har været specielle, 

dertil kommer alle mine fisketure, elev-

 

  Makkertjek  

Denne gang er det Poul der fortæller i  

årets første makkertjek.  

Når man kommer ned i 

vandet, så er vi alle lige. 

Poul med ’lokumsbrædt’  
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uddannelser, grønsagsdyk osv. 

 

Det har aldrig rigtig været vigtigt for 

mig at vide hvor mange dykninger jeg 

har haft. 
 

Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor. 

 

Jeg dykker i dag med Neopren tørdragt, 

faktisk mente jeg engang at rigtige dyk-

kere dykkede i våddragt, det fraveg jeg 

efter et dyk på  vraget Afeina på Born-

holm. Vraget ligger på over 40 m, og 

jeg frøs simpelthen så meget, at jeg ikke  

kunne holde automaten i munden, siden 

har jeg brugt tørdragt. 
 

Jeg har valgt Neoprenen, fordi den både 

isolere og har opdrift i sig selv. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker. (teknisk-, vrag-  eller 

'blomster-dykker' eller lignende) 

 

”teknisk-, vrag- eller 'blomster-dykker' 

eller lignende” er for mig noget forfær-

deligt sludder. Det er udtryk der kom-

mer fra PADI verdenen, der kun er op-

fundet for at have noget at lave penge 

på.  

 

Hvis man dyrker sportsdykning, så er 

det det man dyrker, så er der områder 

der interesserer en mere end andre. Det 
fantastiske ved dykning er at man får 

Per Landsø, Gearløs, Ukendt og Poul på tur   
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nye oplevelser på alle dyk, der er aldrig 

2 dyk er er ens. 

 

Jeg vil hellere dele dykkere op i: 

 •  Helte (dem der tror de er noget når de 
har fået et certifikat) 

 • Faldskærmsdykkere (dem der skal 

prøve at dykke, flyve, faldskærm og 

anden spændingssport dem ser vi kun 

en enkelt sæson) 

 • Nervøse/usikre dykkere (dem er me-

get gerne vil dykke, men aldrig rigtig 

bliver trygge i vandet)  

 

 • Rolig og stabil dykker (dem der hur-

tigt får vandfølingen og man kan 

Fornemme de har det godt i det våde 
element) 

 

 Jeg betragter mig selv som en rolig og 

stabil hygge dykker, der kan  lide at 

være i vandet og har det godt når jeg er 

nede.

Er der noget du er specielt glad for 

ved dykning 

Dykning er en sport hvor ingen er bedre 

end andre, når man dykker, det er nok 

den væsentligste faktor der gør at jeg 
kan lide dykning. 

Man kan være rig, fattig, kvinde, mand, 

toptrænet, erfaren eller uerfaren. Når 

man kommer ned i vandet, så er vi alle 

lige.  

 

Jeg syntes det er pragtfuldt at være på 

og i vandet og elsker den der  følelse, 

når man tømmer vesten og bare daler 

ned igennem vandet.  

 

 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk. 

 

Der er jo mange ting, men hvis man 

trækker nogle hovedpunkter ud. 

 

 • Dejlige mennesker omkring en 



19 

 

 

 • Godt vejr 

 • God sigt over og under vandet 

 • Noget at se på 

 • En god håndmad med en pils efter 

dykket 
 • Nogle gode røverhistorier 

 

Der er mange dyk at beskrive, hvis man 

vil, men skal jeg trække et dyk ud, er 

det sjovt nok ikke et af dem syd på, men 

et dyk på  Bornholm ud for Svaneke   

Havn sammen med min kære kone Be-

rit. 

 

Dykket var et ganske almindelig bund-

dyk på 25 m på en Pinsetur med  Mal-

mö dykkerklub: Det specielle var sig-
ten, den var spejlklar langt over de 25  

meter. Alt hvad der var over en, så ud 

som om det svævede over en,  og det så   

ud som om man kunne se i det uendeli-

ge. 

 

Har du haft 'et dårligt dyk', og kan 

du beskrive hvad der skete. 

 

Jeg har ikke haft nogen dårlige dyk, jeg 

har haft kedelige dyk, med  meget 
strøm, Mudderbund eller dårlig sigt 

 

Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk. 

 

Uden båd: 

På Kullen var jeg ude med en ung elev: 

Eleven fik hovedpine under dykket og 

ville op. Da vi gik i overfladen var det 

blæst op med høje bølger og kraftig 

udadgående strøm i øverste vandlag 

(dengang havde vi ikke gummibåd).  
 

Min makker havde ikke lyst til at  

gå ned under strømmen, så vi måtte 

krydse ind på tværs af strømmen.  

 

På vejen fik min makker krampe i bene-

ne, så jeg måtte trække ham det sidste 

stykke.  (Han kom aldrig i vandet igen). 

 

Konklusion: 
Baracuda havde på det tidspunkt ikke 

nogen båd, hvilket ville have afhjulpet 

problemet: Vi skulle simpelthen selv 

svømme i land.  

 

3 mand i en gummibåd.  
Carsten F. havde købt sig en 3 perso-

ners gummibåd med en lille 4 HK mo-

tor som vi skulle ud og prøve, så vi kør-

te op 3 mand til færgelejet ved Orø fær-

gen.   

 
Ok båden lå lidt tungt med 3 dykkere i, 

men den var flydende og vi sejlede ud. 

 

Første mand i vandet, som kunne kon-

statere at der ingen sigt var og at man 

faktisk svømmede nede i bunden, så han 

ville op i båden igen.  

 

Dette resulterede i at der kom mere 

vand i både hvilket gjorde at båden ca. 

1000 m fra land begyndte at gå ned. Vi 
gjorde naturligvis som gode sømænd 

klar til at gå fra borde, men opdagede at 

båden kun sank til ca. 10 cm under 

vandoverfladen. 

 

15 min senere kunne man fra Orøfær-

gen se 3 dykkere, en benzintank og en 

motor komme sejlende ind mod land. 

 

Konklusion: 

Dykkere vejer mere end almindelige 

mennesker. Båden blev solgt og vi dyk-
kede videre. 

 

I Øresund var vi på Ålefiskeri.  

4 dykkere med en lille gummibåd  

(kaldt lappedykkeren): 
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2 dykkere bandt sig på gummibåden og 

vi 2 andre bandt os på en bøje. 

 

Hvorefter vi UV-fiskede samtidig til 

flaskerne var tomme. Normalt ved disse 
dyk kom vi komme op 50 – 100 m fra 

hinanden, men denne dag var vi kom-

met ind i hver sin strømretning , plus 

det var blæst kraftigt op medens vi var 

nede, så vi var meget langt fra hinan-

den.  

 

Resultatet var at vi måtte tage en svøm-

metur hjem på ca. 1 time. Vores venner 

i båden var blevet så  nervøse, at de 

havde alarmeret SOK.  

 
Samtidig med at vi gik i land kunne vi 

se helikopteren komme ud over vandet.   

(min makker kom aldrig i vandet igen). 

 

Konklusion: 
Der er jo ikke så meget at sige. Vi hav-

de ingen standbydykker, som jo klart 

ville have været opmærksom på forhol-

dene. 

 

Dykning på Ares 
sammen med en dykker fra Malmö dyk-

kerklub: Nedstigningen gik perfekt og 

vi dalede lige ned foran stævnen på   

Ares, faktisk kunne vi se fra stævnen 

helt ned til Broen på skibet. Rigtig god 

sigt, så jeg lagde an til at tage et par 

billeder, men tog  lige et check på min 

makker, der viste sig at være gået helt i 

panik  (han fortalte senere at han var 

bange for at synke for dybt). Jeg måtte 

droppe billederne, tage fat i ham så han 

ikke kunne bruge sine arme og lave en 
kontrolleret opstigning med min egen 

vest. 

(min makker kom aldrig i vandet igen) 

 

Konklusion: 

Jeg havde fra starten vurderet min mak-

ker som det jeg kalder en nervøs  

dykker og var opmærksom på ham. Han 

var PADI uddannet og havde lige fået 

sin ekstra stjerne for at kunne dykke 

mere end 18m. 
 

Personligt tror jeg, at man under uddan-

nelserne er tilbøjelig til at puste en 

stemning op om dykning på mere end 

18 m og derved giver eleverne en util-

sigtet psykologisk barriere. 

 

Dykning ved Sjællandsodde: 

Tabte mine bilnøgler. Dette lyder måske 

ikke så alvorligt, men jeg måtte ringe til 

Berit og  bede hende komme op en søn-

dag eftermiddag med et par ekstra nøg-
ler,  hvilket jeg stadig betaler af på 

  

Konklusion: 
Hav aldrig dine bilnøgler i lommen. 

Årets første dyk, ved Snekkersten: 
Stidsen og godt med luft i dragten.  
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Under dykket på ca. 6-7 m finder min 

makker et tabt blybælte, som han 

prøver at bjærge (begge er i tørdragt), så 

han fylder luft i dragten, men taber  

det ekstra blybælte, hvorefter han stiger 
mod overfladen. Jeg griber bæltet og 

lægger det hen over benene, så jeg kan 

holde ham nede.  

 

Så er vi der, mig som en betonklods på 

bunden og ham som en spærreballon 

hængende i mellemlinen (må have væ-

ret ret komisk at se på), efter lidt tid får 

han vendt sig i vandet og taget luften ud 

af  dragten og vi kan svømme videre.  

(Han dykker stadig) 

 

Konklusion: 

Det var bare et rigtig dummedyk. 

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i  dyk-

ker  (tegn eller andet). 

 

Ikke specielt, jeg dykker ikke med så 

mange forskellige, så vi kender 

hinanden. Det kommer helt af sig selv, 

Jeg scanner altid makkers udstyr. 
 

Det er klart hvis jeg har en mak-

ker, jeg ikke dykker med så tit, 

så spørger jeg lidt ind til, hvor-

dan han/hun har det og om der 

er noget han/hun har ønske om 

vi skal tage hensyn til,  ellers 

synes jeg det  kommer helt af 

sig selv. 

 

Er der nogle ting som du bur-

de omtale eller spørge om, 

men ikke  

altid husker. 

 

Der er kommet det her mærkeli-

ge fænomen op fra PADI kultu-

ren, at man  

kan være dykker uden rigtig at måtte 

dykke (1 stjerne), så man ikke må dyk-

ke til mere end 18 m. 

 
Det må jeg erkende at jeg har rigtig 

svært ved at huske at tjekke med  min 

makker. 

 

Er der noget udstyr du drømmer om 

at få fat i, eller er der noget  

du sværger til.  

Nej 

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor? 

 
Det skal være Claus J. 

 

Redaktøren har bedt Poul om en be-

grundelse at give med til Claus, men det 

var der egentligt ikke. Det ku’ bare væ-

re sjovt at høre Claus fortælle sin histo-

rie, mener Poul. 

 

Stafetten er hermed givet videre…. 

Fotos indskannet af Poul. 

Tommy, Lakridsen og Per tidl. Kasserer i klubben 
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På generalforsamlingen i november 

lagde jeg op til at vi skulle have en 

diskussion om klubben og klubbens 

fremtid.  

Jeg havde håbet, at vi havde tid til det 

på generalforsamlingen, men pga. andre 

og lige så vigtige sager, måtte dette 

punkt udgå. Jeg lovede den gang, at vi 

ville tage det op på medlemsmødet, for 

det er for vigtigt et emne til at lade det 

gå i glemmebogen. 
 

Baracuda er en klub vi har til låns i den 

forstand, at vi bliver meldt ind, tager en 

dykkeruddannelse, lægger en farlig 

masse tid i klubben fordi vi synes der er 

rart at være, men på et tidspunkt sker 

der en ændring i vores liv pga. familie 

eller arbejde og pludselig kommer vi 

ikke i klubben længere. 

Der kommer nye medlemmer af egen 

avl og nye erfarende medlemmer udefra 

til klubben, samtidig med, at der kom-

mer udmeldelser fra medlemmer der 

ikke finder klubben interessant nok læn-

gere. Ofte er udmeldingen "Vi har ikke 

tid længere". Tid til at dykke og være 

med i fællesskabet er vel et spørgsmål 
prioritering. Hvis dykkerklubben er 

spændende og interessant nok, så skal vi 

nok indfinde os til arrangementerne 

eller tilmelde os til turene. 

Jeg har efterhånden set en del medlem-

mer, som kommer ind i klubben, lære at 
dykke og bliver optændt af den hellige 

ild, hvorefter der går et år eller to og så 

ser vi dem ikke mere. Kigger vi hen 

over de sidste mange års elevhold, så er 

det højest et par stykker der stadig er 

aktive medlemmer 3 år efter. 

Spørgsmålet er, hvad skal der til for at 

klubben kan være så attraktiv, at DU 

her lyst til at komme i klubben i mange 

år frem over. For hvis DU har lyst til at 

være her, så vil der også være andre …. 

Kom til medlemsmødet d. 22 marts kl. 

19.30 og giv dit bidrag til at klubben 

også i fremtiden vil være en attraktiv 

klub.   /Ole B. 

Medlemsmøde den 22 marts   
Kl. 19.30 i klubben 
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I disse år foregår der en indsamling af 

oplysninger om fiskeobservationer med 

det formål at få samlet og udgivet et 

fiskeatlas over saltvandsfisk i danske 

farvande. 

Det er et meget ambitiøst og omfattende 

projekt, som Zoologisk Museum og 

DTU Aqua er i gang med, og de har 

bedt om hjælp fra os almindelige sports-

dykkere med at skaffe oplysninger til 

brug for udarbejdelsen.   

Her i januar blev der holdt foredrag og 

forevist fisk på museet for at give et 

indblik i bestemmelsesmetoder for fisk 

og for at fortælle om projektet samt 

opfordre til at vi indsender oplysninger 

til forskerne på projektet. Der var en 

halv snes baracudaer, som var inden og 

høre nærmere. 

Det var meget inspirerende at høre for-

skerne fortælle om baggrunden og for-

målet med projektet, nemlig at få samlet 

så mange nye og gamle observationer 

som overhovedet muligt for at få et 

dækkende billede af bestanden af salt-

vandsfisk i de danske farvande.  

Man vil gerne kunne vurdere eventuelle 

ændringer i fiskebestande f.eks. i for-

bindelse med klimaændringer.  

Man regner med, at der p.t. er ca. 220 

arter i de danske farvande. 

Der forsøges også indhentet oplysninger 

fra andre såsom erhvervsfiskere, lystfi-

skere og andre med interesse for havet 

herunder altså også os sportsdykkere. 

Fiskeatlas over salt-

vandsfisk i danske 

Farvande. 
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Det er alle fisk, man gerne vil høre om 

almindelige som sjældne.  

Almindelige fisk er kun almindelige, 

hvis man får mange indberetninger 

om dem, så vi skal på ingen måde 

holde os tilbage med at indberette 

enhver observation.  

Der er dog en enkelt sjælden fisk, som 

på det sidste er blevet meget udbredt 

ved Lolland og Falster, og det er den 

sortmundede kutling, som bliver tem-

melig stor op til 25 cm, og som myldrer 

frem.  

Man regner med, at den kommer fra et 

skibs ballastvand for den har ikke tidli-

gere levet i de danske farvande.  

Det forventes, at den vil brede sig nord-

på op gennem Sundet. Faktisk mener 

man, at der er stor risiko for at den 

overtager store territorier med mindre 

man finder på nogle gode opskrifter, så 

den kan blive en populær spisefisk! 

Hvis du vil vide mere om projektet kan 

det anbefales at se nærmere på hjemme-

siden www.fiskeatlas.dk. 

Der hænger også en brochure på op-

slagstavlen ude i klubben, så interesse-

rede kan se nærmere der. Der er også 

mulighed for at kontakte sekretariatet.  

Som man kan se, har man også mulig-

hed for at indsende fisk til forskerne, og 

de modtager angiveligt gerne fisk til 

bestemmelse. 

Det er tanken, når vi kommer i gang 

med dykningen at udarbejde et skema, 

som man kan tage med på dykkertur. 

Skemaet kan så udfyldes lige efter dyk-

ket, mens observationerne er i frisk er-

indring. 

Det er herunder også tanken, at vi på de 

kommende fyraftensdyk vil medbringe 

bøger til fiskebestemmelse sammen 

med skemaer, så vi kan sætte det lidt i 

system og få samlet vores observationer 

fra vores  fyraftensdyk, og evt. få lavet  

fælles indberetninger. 

Hvis du allerede nu er ivrigt efter at 

komme i gang, så kunne du finde dine 

gamle logbøger frem, for hvis du deri 

har noteret observationer om fisk, så er 

forskerne meget interesserede i at mod-

Sortmundet Kutling.  

http://www.fiskeatlas.dk
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Her har Ole fat i en af de formalin/sprit konserverede fisk. En Sankt Petersfisk. Det 

lyder måske underligt, men de føltes faktisk ret gummiagtige og solide at røre ved.  

De oplysninger, som forskerne gerne vil have fra os: 

Art – gerne med foto, hvis muligt. 

Sted – hvor blev fisken fanget eller observeret 

Dato – gerne så præcis som muligt 

Metode – hvordan blev den fanget eller observeret 

Dokumentation – er fisken gemt (evt. frosset ned) eller fotograferet.  

tage de ovennævnte oplysninger for 

hver observation og fiskeart. 

Tekst: Foto-Ole / Foto: Tom D.P.. 



26 

 

 

Referat af bestyrelses-

møde i  Baracuda: 

Torsdag d. 2. december 2010  
Tilstede: Ole, Jesper, Eva, Søren, Bent 

 

1. Valg af dirigent. Jesper. 

 

2. Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede.  

 

3. Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde. Godkendt 

 

4. U- og afsluttede opgaver.  
Ny hjemmeside nærmer sig at være klar 

til test. Forventet ultimo februar!  

 

Ekstra O2 Analysator – Købes på 

”januar udsalg”.  

 

Internet – Afventer kontrol om alarm 

kan køre på IP telefon. 

 

I december 2010 var Baracuda blevet 

inviteret til julefrokost hos et privat 

frma. D.v.s. det var udvalgte medlem-

mer af klubben, der havde fået denne 

invitation. Vi stillede 4 m/k og vores 
funktion var at betjene baren og sørge 

for at julefrokost deltagerne fik fyldt 

glassene op og at tomme tallerkner blev  

fjernet fra bordene.  

 

Der var rigeligt med drikkevare og som 

bartendere havde vi nok at se til. Der 

blev spillet Beatles hele aftenen da det 

jo  nok svarede til klientellets alder og 

der blev danset flittigt. En af de unge 

piger (sandsynligvis 25 år) bød mig op 

til dans. Med røde øre sagde jeg nej tak 
og henviste til, at jeg var ansat som bar-

tender, men jeg  lovede at danse med 

hende til næste julefrokost. Selvfølgelig 

var jeg  smigret og det er bestemt ikke 

noget jeg er vant til. 

 

Vi blev ved til kl 01:00 indtil der var 

ryddet op og fik stor ros for vores ind-

sats.  Efterfølgende fik klubben 1, 4 

millioner kroner for denne indsats. 

 
Da klubbens kasser  på tjenesterejse i 

udlandet opdagede at dette beløb var 

tilgået klubklassen var han godt klar 

over at noget var galt. Han kontaktede  

firmaet og fik tilbageført beløbet minus 

honoraret til de 4 tjenere. Gad vide hvad 
vores kasserers arbejdsgivere ville have 

tænkt, hvis de havde opdaget at en af 

deres ansatte var i gang med at overføre 

meget store pengebeløb mens han var 

på tjenesterejse i udlandet. 

 

Nå - det var ellers en fed fest med læk-

ker mad og høj musik. 

 

Min tinitus er  efterhånden ved at  

aftage.  

 
/venlig hilsen Gearløs  

Et juleeventyr 

Frederik, Gearløs, Ole B’ niece, Poul 
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4. Orientering fra formanden. Skri-

velse fra kommunen vedr. regler for at 

være støtte berettiget. Ole sender skri-

velsen rundt. Nye kort til svømmehallen 

bliver med adgang fra 19:30, så der er  
bedre til til vask/sauna inden svømning.  

Triton er blevet bedt om at svømmebas-

sinet er tomt kl. 20. 

 

5. Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation.  
Intet nyt 

 

6. Udvalgsrunde.  
Uddannelsesudvalget.  

Materialeudvalget. 

Turudvalget.  
Sikkerhedsudvalget. 

Kompressorudvalget. 

Fundraisingudvalget. 

Husudvalget.   

Svømmehalsudvalget. 

Fridykkerudvalget.  

Fotoudvalget. Alle intet nyt. 

 

Redaktions- og webudvalget.  Der 

arbejdes på ny hjemmeside og internet.  

 

Festudvalget.  
Klubbens fødselsdag er 20. maj 1972.  

Det er fredag - St. bededag.  

Skal dagen fejres med en weekendtur?  

40 års dagen bliver søndag 20. maj 

2012.  Planlægning af fest…?  

 

Barudvalget:. 1360 kr. tjent på auktion 

af gamle varer til generalforsamlingen.   

7. Mødedatoer for året. 

Bestyrelsesmøde Torsdag 24. februar. 

Medlemsmøde tirsdag 22. marts.  
Bestyrelsesmøde tirsdag 12. april. 

Bestyrelsesmøde tirsdag 14. juni. 

Bestyrelsesmøde Tirsdag 6. september. 

Medlemsmøde tirsdag 22. september. 

Bestyrelsesmøde Torsdag 10. nov. 

Generalforsamling Lørdag 19. nov. 

Bestyrelsesmøde Torsdag 1. dec. 

Eventuelt: 

Årskort diskuteret – fordele og ulemper 

Kan hjemmesiden administrere hvem 
som har kort / betalt? Kan vi evt. indfø-

re online betaling?  Ordningen skal eva-

lueres ved slutningen af regnskabsåret.  

 

Vandpolo om mandagen mangler nogle 

’rigtige’ vandpolo-mål. Bestyrelsen ser 

positivt på ønsket. Søren designer/

tegner et oplæg, hvorefter der laves et 

overslag på pris.  

 

Vi prøver at lade slik stå fremme 

(under baren) for at gøre det mere til-
gængelig på svømmedage.  

 

Jesper har skrevet et indlæg til bladet 

omkring sikkerhed på ferier.  

 

Der har været talt om at lave en mentor 

ordning, hvor er ’erfaren’ kobles sam-

men med en ’nyuddannet’. 

 

Sekretær:                   Formand: 

 
Bent C   Ole B. 

 

Usolgte varer under hammeren 
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