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Forside: 
Lys skal der til.  Vi glæder os til 

at dagen blive lange igen. Se 

udtjekningdsdyk under kalende-

ren. 

Øverst:   

Lyssætning på krabbe. Sommer 

2013 /FotoOle 

Nederst: 

Lysesætning på muslinger ved 

Ven før nytår. /FotoOle 

Bagside: 
Reklamer for to ture i foråret 

Øverst 

Et af strandykkerstederne i Ly-

sekil. Her er mellem 5 og til 32 

meter kun få meter fra kysten. 

Alle kan finde et godt dyk her. 

 /Jan 

Nederst:  

Et sted på Kullens spids, en lille 

bugt, som man kan dykke i, hvis 

vinden er rigtig. Her er alt fra 3 

til 20 meter og som regel god 

sigt. /Jan 

  

Tag med på klubbens ture til de 

nordiske vande. Det er meget 

bedre end du tror.  Du behøver 

sådan set slet ikke de ’varme 

lande’ for at få en på opleveren. 

Bladudvalget:  

Næste møde: onsdag 9. april 

Kl. 21.00 

Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

3/05, Tryk: 6-9/maj. 

25/8, Tryk 1-5/september 

18/10, Tryk 27-31 oktober 

 

Baracuda 

43. årgang  Nr. 1 februar 2014 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

D. P.

  

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Carsten G.  

  

Kasserer                   Sekretær 

Leif  H.   Aase P. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Lars H. N.    

Næste Baracuda-blad udkommer  

i  maj 2014 

Antal trykte blade:  140 stk. 
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Lederen 

Så er der efterhånden to hjemmesider 

med info om klubben.  

Alle involverede gør et stort arbejde, 

og begge sider linker til hinanden.  

 

Begge supplerer hinanden på bedste 

vis, og jeg er begyndt at henvise til 

disse sider i stedet for at skrive her i 

bladet. 

 

Således vil referater fra bestyrelsen 

ikke længere blive bragt i sin helhed i 

bladet. Er der noget alment, der har en  

bred betydning for alle, vil vi forsøge 

at lave et ’journalistisk’ referat af disse 

emner. Så som ”Petanqueklubben vil 

lave egne baner i græsplænen. Besty-

relsen er positive og kontakter dem for 

at sikre os, at vi også kan være der.  ” 

(Ja det var så den korte udgave af refe-

ratet fra bestyrelsesmødet den 3-12-

2013. Se resten på nettet )/red 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se også kalender -

oplysninger her: http://

www.baracudaturudvalg.dk/ 
Kalenderen er altid  

opdateret også med billeder.  

http://www.baracuda.dk/

medlemmer/  

Bestyrelsesmøder - alle kl. 19 i klub-

ben:  

Torsdag d. 6. februar  

Tirsdag d. 6. maj  

Tirsdag d. 19. august  

Tirsdag d. 7. oktober (planlægning af 

indkaldelse til generalforsamling)  

Torsdag d. 13. november (planlægning 

af generalforsamling)  

Generalforsamling: Lørdag d. 22/11 

Årets første dyk? 
Lørdag den 05/04-2014 Udtjeknings-

dyk.  Årets første stranddyk er planlagt 

til Lørdag 5. april. Der vil blive grillet 

pølser, så også ikke dykkere har noget 

at varme sig på.  Mødes: Kl. 9:00 i 

klubben. Turansvarlig er Birgit N.  
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BARACUDA  

Juledyk 2013 

/Tekst FotoOle 

 

Turudvalget, (læs Allan) havde 

annonceret juledykket til lørdag 

d.28.12.13 med mødetid kl.8 i 

klubben, så det var dårligt lyst, 

da vi mødtes til den årligt tilba-

gevende begivenhed. 
 

Der var kun tilmeldt en bådfuld dykke-

re, så der var lagt op til en bådtur. Hvis 

der havde været mange tilmeldinger, 

så var det blevet til et stranddyk, da det 

jo var juledyk, så det vigtigste var ikke 

dykkerstedet, men det at vi kom i van-

det og hygget os. 

 

Kuling over Sundet 

Indtil dagen før var der kuling over 

Sundet, men nu var det stilnet af og 

DMI lovede rimelig pænt vejr om lør-

dagen, så vi kørte til Rungsted, hvor 

båden blev sat i vandet ved siden af 

DK Divers RIB, som var ude med et 

hold elever, hvoraf en del var i våd-

dragt . 

 

Kort tid efter var vi 7 raske baracudaer 

iført tørdragter og højt humør, som 

stævnede ud mod Ven. Der var kun en 

næsten fuld båd, da Bo var faldet fra 

Norraborg 
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på grund af problemer med at få startet 

bilen. Det var overskyet og der var 

stadig nogen bøjlegang, så Allan var 

lidt tilbageholdende med gashåndtaget.  

 

Norraborg: 

Efter en halv times forløb nåede vi det 

sædvanlige sted ved Norraborg, hvor 

der var læ og stille vand og næsten 

ingen strøm, så her ville vi dykke. 

Skægt nok havde DK-Diver-båden 

valgt den samme lokalitet. 

 

Low battery: 

Vandet var stadig nogenlunde 

”lunkent” for årstiden, nemlig 5 gr. C. 

Det var dog koldt nok til at min dyk-

kercomputer viste ”low battery” og 

holdt op med virke og bare gav sig til 

at blinke, da jeg kom i vandet. Heldig-

vis virkede Allans dykkercomputer, så 

vi holdt os over ca. 15 meters dybde.  

Det var nu ret irriterende ikke selv hele 

tiden at kunne følge med vanddybden, 

specielt da undervandsterrænet er me-

get varierende i området, så det at ken-

de vanddybden er en ret stor del af 

undervandsnavigationen .  

 

Sigten: 

Det var tydeligt på sigten i vandet, at 

det havde været kuling i flere dage 

forinden. Sigten var usædvanlig dårlig 

for årstiden; nok 2-4 meter med mange 

partikler i vandet. Der var den sædvan-

lige spændende og varierede bund med 

store sten og muslingebanker, men fisk 

ud over småfisk var der ikke meget af. 

Vi fik set en enkelt rødspætte, som dog 



6 

 

 

ikke havde den store lyst til at stille op 

til fotografering. Vi fik dog dykket de 

obligatoriske 3 kvarter inden vi dykke-

de ud i nærheden af båden, som vi 

derefter stille og roligt svømmede over 

til i overfladen.  

 

Tørdragtsfornøjelse : 

Det må nok sige at være en fornøjelse 

at dykke i en velfungerende tørdragt på 

denne tid af året som den Ursuit, jeg 

har haft de sidste par år. Godt nok bli-

ver det lidt koldt efter 3 kvarter i van-

det, men så snart man kommer op og 

får pustet lidt luft i dragten, så er man 

ovenpå igen. Og så med tørhandsker – 

det er noget som kan anbefales. I stor 

modsætning til våddragt, som jeg tidli-

gere har brugt også på juledyk efter 

min gode gamle Viking tørdragt ende-

lig blev udfaset efter et nytårsdyk i 

Furesøen, hvor jeg kom op med drag-

ten fuld af vand, og det eneste som var 

tørt var et stykke på 10x10 cm af mine 

underhylere.  

 

Juleguf: 

Da alle havde fået deres dyk var det tid 

at sejle ind til den lille havn, Norra-

borg. Her skulle vi nyde de godter, 

som Allan havde medbragt. Der var alt 

hvad et juledyk kræver, og efter at 

Allan havde fået tilsluttet den med-

bragte el-kedel til et af el-skabene i 

havnen, stod den på varme drikke som 

kaffe, the og kakao. Hertil var der rige-

ligt med småkager og andet godt. Det 

var naturligvis ud over det obligatori-

ske wienerbrød, som hører til alle båd-

ture. Der blev sluttet af med øl og 

vand. Med sådan et traktement er det 

klart, at stemningen var helt i top. 
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Da alle var mætte og tilfredse var det 

bare at tage skindhuen på og trække 

øreklapperne god ned, så man var klar 

til hjemturen. Da den sydlige vind var 

klart aftaget efter dykkene og fortærin-

gen, og der stort set ingen bølger var, 

så fik båden fuld skrue tilbage til 

Rungsted. 

 

Vel tilbage i Rungsted havn fik vi bå-

den på land og skyllet, hvorefter biler-

ne blev lastet og vi kører til klubben, 

hvor vi tog afsked med et ”godt nytår”. 

 

Fotos /Ole og Allan 

 

 



8 

 

 

/tekst Ole B. 

 

Efter en meget lang opstart har 
klubbens medlemsside taget 
form. Der er blandt andet en 
avanceret kalender, hvor alle 
kan oprette ture og arrangemen-
ter. 
 

Kalender: 

Det er web-udvalgets håb, at alle i 

klubben vil støtte op om kalenderen, så 

vi i løbet af kort tid vil finde det natur-

ligt at tilmelde os til en dykkertur, en 

workshop, en fotoaften eller en fælles-

spisning via kalenderen på hjemmesi-

den. 

 

Online tilmelding: 

Foråret 2014 skulle gerne være skille-

punktet, hvor klubben går fra den gam-

meldags tilmelding ved at skrive på 

tavlen til at vi gør det elektronisk på 

klubbens hjemmeside. Det er muligt at 

tilmelde sig via sin mobiltelefon, på 

klubbens computer, på tablet hjemme i 

sofaen, eller på arbejdet, hvis man lige 

er i humør til det der. 

 

Alle kan oprette og invitere til et arran-

gement. Dem der har interesse i at op-

rette ture, er meget velkomne til at 

oprette og teste kalenderen. Gør det 

ved at skrive ”Test” i overskriften. 

Web udvalget vil så løbende kigge 

arrangementerne igennem og slette 

dem, der har stået der i et stykke tid. 

 

Web-udvalget vil ligeledes meget ger-

ne være behjælpelige for dem, der har 

spørgsmål. 

 

Alle får en konto: 

Alle medlemmer har fået en konto på 

siden, og I har fået tilsendt jeres bru-

gernavn og password på e-mail lige før 

jul. Er mailen blevet slettet, eller har I 

ikke modtaget den, bedes I kontakte 

formanden, som vil rette jeres e-mail 

adresse og give jer et nyt password. 

 

Medlemsprofil: 

Når I logger ind første gang, bedes I 

rette jeres medlemsprofil. Det er frit 

hvor meget information I ønsker at 

dele. Alle personlige informationer kan 

kun ses af de medlemmer, der er log-

get ind. Jeres oplysninger er således 

ikke offentligt tilgængelige. Web-

udvalget håber at I som minimum vil 

oplyse jeres mobilnummer og uploade 

et vellignende billede, så der kommer 

en medlemsliste med billeder på. 

Og så håber web-udvalget, at I vil ud-

fylde fanebladet med jeres dykker 

”skills” 

 

Formanden lover kage: 

Når der er 35 udfyldte profiler – MED 

billede– så går formanden i køkkenet 

og bager til en klubaften.  

 

Hjemmesiden er dog ikke færdig, og 

det bliver den vel aldrig, for der er 

altid opdateringer og plads til forbed-

ringer.  

 

Klubbens udvalg: 

Web-udvalget har blandt andet lavet 

sider til alle udvalgene, så de kan in-

Klubbens hjemmeside 
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formere om deres planer og aktiviteter.  

 

Det er ikke web-udvalget, der skal 

skrive indholdet, men udvalget selv.  

 

Web- udvalget vil meget gerne hjælpe, 

men teksterne og billederne skal kom-

me fra de enkelte udvalg. 

 

Tjek det ud og kom med forslag: 

Kig rundt på siderne og se om I finder, 

hvad der forventes. Der er mange sider 

på hjemmesiden, og en del af dem er 

kun tilgængelige for medlemmerne.  

 

Mangler der noget, så fortæl det til 

web-udvalget. Er der ønsker til siden, 

er I meget velkomne til at kontakte en 

fra webudvalget. 

 

 I kan se hvem det er i web-udvalget 

under udvalg på hjemmesiden. 

(Eller herunder:  

Husk at logge ind.) /red.   



10 

 

 

Formandens ord 

Sneen er smeltet og temperatu-
ren viser en opad gående ten-
dens. Fuglene er begyndt at syn-
ge mere og der er et snært af 
forår i luften.  
 

 

Det er ved at være tid til at få efterset 

dykkerudstyret, så det er klart til sæ-

sonstart. Det kan være at der er nogle 

skills der lige skal øves i svømmeha-

len. Har du stadig styr afbalancerin-

gen? Kan du sætte din SMB. Er 

tørdragten helt tæt?  Og så er sikkert et 

par stykker der har lovet sig selv, at i 

år skal der dykkes noget mere.  

 

Lad det ikke blive ved tanke, når du nu 

har alle muligheder for at gøre det.  

 

Turudvalget: 

Turudvalget står klar med masser at 

ture, både hyggelige fyraftensdyk om 

torsdagen og bådture i weekenden. Der 

er planlagt weekendtur til Lysekil i Kr. 

Himmelfartsferien og der er en ugetur 

til Vevang i uge 36.  

Derudover kommer der dagsture i 

weekenderne fra omkring 1. april, så 

hold øje med turkalenderen på klub-

bens hjemmeside. (www.baracuda/

medlemmer) 

 

Du har alle muligheder for få dykket, 

det er bare at komme i gang. 

 

Ny klubhjemmeside: 

Hen over vinteren har der været arbej-

det på hjemmeside. Der er oprettet en 

kalender, hvor du kan se alle de kom-

mende arrangementer, og har du lyst, 

kan du selv oprette/invitere til noget. 

Og det er muligt at tilmelde sig på 

hjemmesiden. Eneste krav er, at man 

er oprettet og er logget ind på siden. 

 

Læs mere om hjemmesiden i en anden 

artikel i bladet. (Se side 8) 
 

Samarbejde med lokale klubber: 

Siden sidste blad blev udsendt, er der 

blevet arbejdet på at genetablere sam-

arbejdet mellem de lokale klubber. 

Håbet er, at vi kan støtte hinandens 

medlemmer ved at give adgang til hin-

andens ture, så i stedet for at en klub 

skal aflyse en tur, mens en anden klub 

tager af sted med ledige pladser, skal 

vi åbne op og tilbyde ledige pladser til 

hinanden.  

 

Rent praktisk kommer det til at foregå 

på den måde, at der bliver oprettet en 

kontakt e-mailliste, som de andre tur-

udvalg kan skrive til, hvis de har ledi-

ge pladser. Er du på listen, vil du mod-

tage deres tilbud. Er du interesseret, 

skal jeg have besked, så jeg kan få dig 

skrevet på mail listen. 
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Besparelser i svømmehallen: 

Det er igen kommet frem, at kommu-

nen gerne vil have os til at lukke 

svømmehallen på vores klubaftener. 

Kommunen skal spare, og det betyder, 

at de vil have, at eftersom vi er de ene-

ste, der bruger svømmehallen mandag 

og onsdag aften, får vi det fulde ansvar 

for  svømmehallen de to aftener. Jeg er 

i dialog med bademesteren om proble-

matikken om det ekstra arbejde, vi kan 

blive pålagt. Jeg håber, at jeg kan få 

stoppet deres ideer, som bl.a. indbefat-

ter, at vi skal gøre rent i bruseområdet 

og tage vandprøver i svømmehallen, 

hver gang inden vi forlader den. Besty-

relsen vil drøfte på det kommende be-

styrelsesmøde, hvordan vi vil forholde 

os til kommunens ønske. 

 

Formanden 

 

Nu vi taler om en tur til Norge. Her er en  nøgensnegl fra Vevang. /(FotoOle) 

Ture til de nordiske vande er på pro-

grammet i år. Her ovenfor fra et af 

husrevene i Lysekil. Men også Kullen 

og Vevang er i spil. Glæd dig... 
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Opslagstavlen 

Fotoaften den 7. april 

efter svømning kl. 21 

Billeder fra Nordiske vande.  Video 

og fotos . 

I starten af april organiserer husudval-

get en udsmidning af ’skrammel’ fra 

klubbens lokaler til genbrugspladsen. 

 

Det kan være alt fra en defekte kopi-

maskine, gammel VHS videomaskine, 

analog billedrørs TV, gammelt PC 

udstyr og diverse ting fra garagen.  

 

Det bliver ikke først opbevaret i kæl-

deren, for derefter at blive hevet op 

igen og blive smidt definitivt ud.  

 

Så hvis man bruger klubbens lokaler 

som lagerplads for ens private haben-

gut, er det på tide at tage det med hjem 

nu. 

 

OBS Husk der ligger private flasker i 

kælderen. De må gerne afhentes. 

Husudvalget skruer bis-

sen på. 

Advarsel!Ryd  

op. 

Baracuda tilbyder at uddanne sine 

medlemmer, så de kan sejle klubbens 

båd. 

Er du interesseret i et speedbådscertifi-

kat, skal du kontakte uddannelseudval-

get. Hold vil blive oprettet, når der er 6 

interessede. Pris oplyses inden kursus-

start.  

LYSEKIL se hjemmesiden: 

 

VEVANG se hjemmesi-

den:Forhåndsstilmelding nu... 
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Hold til højre for den sorte stri-

be (hav dén på venstre hånd) i 

svømmehallen…Så støder vi 

ikke sammen. ;-)  

Opslagstavlen 

15. maj  

Tur til Lolland 

Dykkertyr til Lolland. Hold øje 

med turen. Der vil komme 

yderligere info løbende på 

hjemmesiden 

Vi dykker på vrag i Langelandsbæltet. 

Strømdyk er en mulighed. Sigten ple-

jer at være fin, så det er også mu-

ligt  at få et snapshot af noget under 

vandet. Se på hjemmesiden 

www.baracuda.dk  

2014 medlemskort til DSF ligger 

klar til afhentning i klubben  /Leif 

OBS OBS OBS OBS OBS 
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/Tekst Henrik  

 

Skulle det være sådan, at der 
gemmer sig et enkelt – eller fle-
re – medlemmer af klubben, 
som ikke længere helt kan huske 
hvornår de sidst var ude at dyk-
ke?  
 
I gang igen? 

Og skulle der blandt dem være et lille 

ønske om at komme i gang igen? Det 

kunne være, at børnene var vokset, 

uddannelsen på plads – eller noget helt 

tredje, der har holdt dykkerdragten tør, 

nu er flyttet lidt i baggrunden? 

 

Lad os gøre det sammen: 

Så lad os gennemføre projekt 

”rustbanker” sammen.  

 

Det går ud på, at få vækket dykkerglæ-

den igen, hos dem af os, der ikke lige 

var med på udcheckningsdykket – 

hverken i 2013, 2010 eller?  

 

Selv har jeg vist ikke været i åbent 

vand de sidste 5 år – men jeg håber og 

tror, at i år skal det være. 

 

Hvordan: 

Tanken er, at vi mødes i klubben til en 

snak, om hvad der skal til for at kom-

me ud at dykke igen. Derefter ta’r vi et 

par – eller flere – gange i svømmehal-

len, hvor vi lige får checket udstyret og 

brugen af det af. Og så fortsætter vi 

med et par stranddyk og/eller båddyk – 

sammen med erfarne dykkere selvføl-

gelig.  

Hvad med udstyr: 

Jeg har fået lov til at låne elevudstyr til 

dem, der måtte mangle en trykprøvet 

flaske, eller hvis der er andet udstyr, 

som ikke lige er blevet motioneret/

vedligeholdt.  

 

Og mon ikke det kunne lade sig gøre at 

låne en dragt også, hvis størrelsen (på 

dragten altså!) skulle ha’ ændret sig 

siden sidste dyk? 

 

Interesseret: 

Så skriv til mig, hvis du kunne være 

interesseret – ellers risikerer du nem-

lig, at jeg ta’r fat i dig!  

 

Og lad os så mødes i klubben mandag 

d. 24/3 kl. 19:00, så aftaler vi det vide-

Projekt ”rustbanker” 

Henrik, som har taget initiativet... 
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re forløb derfra.  

 

Hva’ koster det…. 

Nu tænker du straks – det lyder dyrt, 

og er jeg overhovedet klar til det? Så 

kan jeg glæde dig med, at det er gratis, 

og at vi sammen sørger for, at vi er 

klar.  

 

Instruktører bakker op: 

Der vil komme nok erfarne og instruk-

tører med på dykkene til at sørge for at 

alle får en god og sikker oplevelse ud 

af det. 

 

Du er velkommen til bare at møde op – 

men det ville være rigtig fint, hvis du 

lige sendte en mail/sms, så jeg har en 

idé om hvor mange der kommer. 

 

/Henrik P. 

 

 

Projekt ”rustbanker” 

Begynder den  24. marts kl. 19:00 

Bank rusten af ...(Ja det er  typisk  - bare man siger rust , skal en rusten ting  vises 

frem. Den kan hurtigt blive så god som ny– Ja  netop det er vist pointen….) 
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butik og steg efter en grundig kropsvi-

sitation ombord på flyet til Tel Aviv. 

 

Flyskræk: 

Et af klubbens medlemmer havde en 

sund skepsis til flyselskabernes på-

stand om, at flyvning er den mest sikre 

form for transport, så for at dæmpe sin 

flyskræk tog han hul på den indkøbte 

spiritus. Hans sidemand påstod at han 

også led af flyskræk, og havde behov 

for behandling herfor. De to dykkere 

fik effektivt bekæmpet deres flyskræk, 

så da vi landede i Lod Airport udenfor 

Tel Aviv, var flasken næsten tom og 

de to dykkere så fulde, at de måtte 

slæbes ud af flyet.  

 

Ved paskontrollen gik det galt.  

Den ene af de svært berusede dykkere 

faldt ind over skranken og blev liggen-

de her. Straks var vi omringet af luft-

havnsbetjente og maskinpistolbevæb-

nede sikkerhedsfolk. De ville køre den 

syge mand til nærmeste lazaret og kun 

takket være den gamle redaktørs velta-

lenhed lykkedes det os at få ham med 

ud til de lejede folkevognsrugbrød. 

 

Geografiundervisning: 

Bilerne blev proppet med udstyr og 

dykkere og så gik det sydpå mod Eilat. 

Mærkeligt nok ankom vi efter nogen 

tids kørsel til en by nord for lufthav-

nen. Turlederen havde vendt kortet på 

hovedet, men det blev hurtigt rettet og 

efter et kort stop i ørkenbyen Be’er 

Sheva for at få aftensmad ankom vi 

sent om natten til Eilat  

 

Stranddyk ved Sharm el Sheikh 

Næste morgen fortsatte vi sydpå langs 

 

DEN SIDSTE REJSE TIL DET 

HELLIGE LAND. 
/stidsen 
 

I slutningen af 1970érne troede 
man på fred i mellemøsten, da 
der var fredsforhandlinger igang 
mellem Egyptens leder Sadat og 
den israelske premierminister. 
Fredsaftalen indebar at Sinai-
halvøen, som Israel havde erob-
ret i 1967 skulle tilbage til egyp-
terne og det var da uvidst om 
der stadig kunne arrangeres dyk-
kerture hertil.  
 
Dykkertur til Sinai  

Det blev derfor i 1980 besluttet at ar-

rangere en sidste dykkertur til Sinai. 

Denne gang i samarbejde med SUG i 

Skovshoved (Skovshoved undersøiske 

gruppe), Danmarks første dykkerklub.  

 

Med gummibåd: 

Et medlem herfra havde adgang til 

billig luftfragt, så alt det tunge udstyr 

inklusiv klubbens gummibåd blev på 

forhånd sendt med luftfragt til Tel 

Aviv i Israel. Det var planen at vi med 

gummibåden kunne komme ud til de 

mere fjerntliggende rev, som ikke kun-

ne nås fra kysten. 

 

November 1980 

 En kold november morgen i 1980 

mødtes vi i lufthavnen i Kastrup, for-

synede os med sprut og øl i den toldfri 

Stidsen’s historiske foto’s   
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Sinai’s østkyst ned til Sharm El 

Sheikh, hvor der blev slået lejr på 

stranden ved Na’ama Bay.  

 

Herefter fulgte en uge med to til tre 

daglige dyk ved alle de gode dykker-

steder i området: Shark Reef, Shark 

Observatory, Ras Umm Sidd (Shark 

Point), Amphores og Paradise. Sidst-

nævnte sted var et utroligt flot dykker-

sted syd for Na’ama med massive ko-

raltårne som rejste sig fra bunden på 

20-25 meters dybde.  

 

Fiasko for Gummibåden  

Ikke langt herfra lå dykkerstedet 

“Fiasko”. Der er ofte ikke langt fra 

succes til fiasko. De store planer om at 

sejle med gummibåden ud til rev der 

ikke kunne nås fra kysten viste sig 

også at være for besværlige i praksis. 

 

Hjemmelavede dykkerdragter: 

De gamle dykkere fra SUG havde kun 

meldt sig til en uges dykning, men 

nogle af dem var jo også veteraner fra 

sportsdykningens start i slutningen af 

1950’erne, hvor man dykkede med 

hjemmelavet udstyr af gamle gasregu-

latorer og hvor dykkerdragten var en 

ulden trøje og en regnfrakke.  

 

Endnu en uges dyk: 

Vi kørte dem tilbage til Eilat efter en 

uge, mens Baracuda’erne og et par 

yngre SUG’er tog endnu en uge sydpå 

med intensiv dykning, herunder en 

ikke ufarlig dykning i Blue Hole nord 

for Dahab.  

 

Efter to ugers dykning var vi godt 

mættede med oplevelser og nitrogen 

tilbage i Eilat. Dykkerudstyret blev 

skyllet og pakket sammen.  

 

Turister: 

De sidste par dage skulle vi være turi-

ster. Turlederen formanede os om, at 

vi ikke skulle blive hængende for læn-

ge i baren om aftenen, da vi næste dag 
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skulle meget tidligt op hvis vi skulle nå 

til Jerusalem og undervejs besøge Ma-

sada-klippefæstningen og bade i det 

Døde Hav.  

Der manglede nogle: 

Næste morgen mødte turlederen og et 

par tidligere omtalte dykkere ikke op 

til morgenmaden. De måtte vækkes 

med voldsom larm og hives ud af sen-

gene. De var aftenen inden lusket over 

på en bar i et hotel som uheldigvis lå 

for enden af landingsbanen i Eilats 

lufthavn. Larmen fra de landende jet-

fly, som i lav højde fløj hen over hotel-

let, havde åbenbart udløst et nyt anfald 

af flyskræk. 

 

Det døde Hav: 

Vi måtte opgive at besøge Masada, 

hvor en lille jødisk styrke i år 73 i lang 

tid holdt stand mod en overlegen ro-

mersk hær. Der blev dog tid til et bad i 

Det Døde Hav, hvor man på grund af 

det høje saltindhold flød ovenpå som 

en prop. Det var lige før, at man kunne 

gå på vandet ligesom Jesus.  

 

Jerusalem: 

Vi kørte videre nordpå mod Jerusalem 

gennem den besatte vestbred, og an-

kom til den hellige by om aftenen, og 

blev indkvarteret på et vandrehjem, 

hvor der ikke måtte nydes spiritus. Da 

vi var godt tørre i halsen efter den lan-

ge køretur gennem ørken og øde områ-

der, gik vi op mod den gamle bydel 

som lå på en bakketop omkranset af 

høje mure og fæstningsværker.  

 

På værtshus: 

I en af de snævre gader bag Jaffa-

porten fandt vi et kælderværtshus, og 

fik stillet tørsten i den lokale øl. Nogle 

af dykkerne havde muligvis slugt lidt 

af det salte vand fra Det Døde Hav, så 

de var meget tørstige, og blev hængen-

de her resten af aftenen, mens de øvri-

ge tog en hurtig rundtur i den gamle 

bydel, som er opdelt i forskellige reli-

giøse kvarterer.  

 

Forskellige kvarterer: 

Der var stor forskel på områderne. I 

det jødiske kvarter var husene pæne og 

ny istandsatte, men der var ikke ret 

mange mennesker. I det muslimske 

kvarter var det lige modsat: Støvede 

jordveje og et mylder af mennesker, 

her i blandt nogle meget påtrængende 

gadesælgere, som ikke kendte til civili-

seret opførsel. 

 

Den gamle bydel: 

Næste dag besøgte vi de hellige områ-

der i den gamle bydel. Ad snævre gy-

der og stræder kom vi frem til pladsen 

foran Grædemuren, bevogtet af israel-

ske soldater. Her stod ortodokse jøder i 
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lange sorte frakker og nikkede med 

hovederne næsten i ekstase foran re-

sterne af vestmuren af Kong Salomons 

Tempel, mens de græd over tabet af 

templet ved Jerusalems ødelæggelse i 

år 70. Bagefter stak de små sedler med 

bønner ind i fugerne mellem de enor-

me fundaments blokke. Fra pladsen 

var der en opgang til tempelområdet 

oppe over Grædemuren.  

 

Moskerne og Abraham: 

Her kom man først til den mindre Al 

Aqsa Moske og herfra videre op på 

den øverste del af Tempelpladsen, 

hvor den store ottekantede Omar Mo-

ske (Klippemoskeen) med den gyldne 

kuppel er bygget over toppen af klip-

pen (Morijabjerget). Vagten skulle 

have nogle penge for at lukke os van-

tro ind i helligdommen, hvor vi også 

måtte smide skoene. Under kuplen 

førte en trappe ned til en krypt, hvor 

toppen af klippen stak op af fundamen-

tet.  Klippetoppen var helt blankslidt af 

utallige berøringer gennem tiderne.  

 

Det var her Abraham nær havde ofret 

sin søn Isak og hvorfra profeten steg til 

himmels, så dette sted er for muslimer-

ne et af de helligste steder på jorden, 

kun overgået af Kaaba’en i Mekka. 

 

Via Dolorosa: 

Fra Tempelpladsen gik vi ad Via Dolo-

rasa, hvor Jesus vandrede med sit kors, 

ud til Damaskusporten og gennem 

denne til den moderne vestlige del af 

Jerusalem, hvor vores vandrehjem lå.  

 

Til slut kørte vi op på Olivenbjerget 

øst for byen, hvorfra der var en storslå-

et panorama-udsigt over hele Tempel-

pladsen og den gamle bydel og ned i 

Gethsemane Have neden for bjerget, 

hvor Judas forrådte Jesus for tolv guld-

penge.  

 

En lille plet land: 

Den gamle bydel inklusiv Tempelplad-
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sen er mindre end en kvadratkilometer 

i areal. Alligevel har dette lille område 

haft afgørende betydning for verdens-

historien. I århundrede er der kæmpet 

om dette område. En kamp som nok 

ikke er slut, og som ifølge myterne 

først vil slutte, når Messias med sin 

hær af luftbårne engle atter stiger ned 

på jorden, og genopretter guds rige. 

 

Men vi skulle jo hjem: 

Det var svært at løsrive sig fra dette 

sted, hvor historiens vingesus næsten 

kunne mærkes, men flyturen hjem til 

København ventede.  

 

Fra højderyggen, som Jerusalem er 

bygget på, gik det nu i fuld fart ned ad 

motorvejen mod Tel Aviv til Lod Air-

port, hvor vi denne gang slap gennem 

paskontrollen uden problemer. 

 

Forsinkelse: 

Flyrejsen hjem blev forsinket, fordi vi 

måtte vente på at præsident Sadat’s fly 

skulle lande for at fejre fredsaftalen 

med israelerne. Som tak for fredsafta-

len slog islamisterne i Egypten senere 

Sadat ihjel. Men det er en helt anden 

historie, som endnu ikke er afsluttet. 

 

/Stidsen 

 

 

Førstehjælps 

kursus 
Førstehjælpskursus lørdag den 

29. marts kl. 8:30 

 

6-timers diplomkursus 
 

Kære Alle 

Klubben afholder igen i år et første-

hjælpskursus i kommunens under-

visningslokaler med en ekstern in-

struktør. 

 

Vi starter med morgenmad kl. 8:30 

og går i gang med kurset kl. 9:00.  

 

Vi klør på frem til kl. 12:00, hvor vi 

holder frokost (pizza og salat). 

 

Vi fortsætter kl. 12:30 og forventer 

at slutte ca. kl. 15:30, hvor der udle-

veres diplomer. 

 

Kurset koster DKK 150, som bedes 

betalt til min konto 5472-1019694 

eller via MobilePay 20403111. Be-

mærk, at de af jer, som var så venli-

ge at vise forhåndsinteresse for kur-

set, ligeledes bedes fortage tilmel-

ding (ved at indbetale).  

 

Oplys venligst navn, da indbetalin-

gen gælder som tilmelding. 

 

Evt. overskud går til klubben. 

Mvh Jesper M. 
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Den næsten traditionelle Kullen-
tur gennemføres igen i år til Pin-
se. 
 
Vi er så heldige i år, at Vi får foræret 

en ekstra dag, på gr. af en meget vel-

placeret grundlovsdag torsdag inden 

Pinsen. 

 

Det er en familietur, så ikke dykkende 

familiemedlemmer er meget velkom-

men til at deltage. Familien kan kom-

me med ud på dykkerstedet og se hvad 

der foregår. 

 

Pinseturen til Kullen er den første tur, 

efter at elevholdet har afsluttet deres 

uddannelse.  

 

De nye dykkere kan derfor komme 

med og opleve den meget flotte natur 

under vandet, og komme til at lære 

sine nye klubkammerater at kende.  

 

Skulle der være en elev, der mangler et 

enkelt dyk, vil det kunne blive ordnet 

på denne tur. 

 

Lørdag aften hygger vi med god mad 

fra grillen og nogle gode dykker 

(røver) historier. 

 

Turen vil blive planlagt i samarbejde 

med frømandsklubben Kon-tiki fra 

Brøndby.  

 

Der vil blive bestilt hytter samlet for 

dem der tilmelder sig inden 15.marts. 

 

Mvh. 

Turudvalget (Ole B.) 
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Torsdag d. 07. november 2013 

Til stede: Ole, Jesper, Henrik, og Aase. 

Afbud:Jan O., Jan M., Tom og Carsten 

 

1: Valg af ordstyrer:  

Jesper blev valgt til ordstyrer selvom 

der nok ikke var så meget behov når vi 

nu kun var 4. 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede:  Aase tog referat. 

 

3: Underskrift af referat fra sidste mø-

de:  

Blev underskrevet og arkiveret. 

 

4: Orientering fra formanden:  

Vi har fået 35 nye nøgler mere til klub-

ben, så nu kan de, der normalt kommer 

i klubben få en nøgle.  

Ole har snakket med Jytte fra kommu-

nen, som kunne fortælle at elektroni-

ske låse til vores bygning er sat på 

ønskesedlen til næste år. Om det så 

bliver til noget er usikkert - der skal jo 

penge til.  

Ole spurgte også Jytte om hun vidste 

noget om hvad pindene i vores græs-

plæne var til, men hun kendte ikke 

noget til dem, og var glad for at få at 

vide, så de kan finde ud af hvad der 

foregår.  

 

Priser på gas til oxy-flasker (til båden) 

er undersøgt. Det er et krav fra både 

AGA og  yaraPraxair at de flasker man 

får leveret ilt i bliver lejet hos dem, og 

de skal udskiftes mindst hvert 3. år. Af 

de 2 firmaer er YaraPraxair den mest 

flexible og billigste, så hvis vi vælger 

den løsning, vil det være Yara vi væl-

ger. Måske vi kunne vælge en pragma-

tisk løsning og anskaffe en ny almin-

delig dykkerflaske, få den i O2 service, 

anskaffe en booster-pumpe og så fylde 

den fra ilt-flasken i garagen. Ole forhø-

rer sig lige hos et medlem med tri-mix 

erfaring. 

 

Ole har sendt et forslag til skylleriste 

til garagen til Henrik. De ser på det, og 

ser om vi kan få dem op i det tidlige 

forår. en 3 - 4 meter skyllerist må være 

nok. 

  

Kon-tiki havde 40 års jubilæum d. 

26/10. Ole B. repræsenterede os og 

havde taget en gave med i form af ga-

vekort til 10 båd-ture samt et af de 

store baracuda-krus. Gaverne blev vel 

modtaget. Det fik os til at snakke om at 

det kunne være fint at deltage på hin-

andens båd-ture, når båden ikke er 

fyldt op. Det kunne være smart med en 

'reserve-deltager-mail-liste', som de, 

der arrangerer båd-ture kan skrive til 

f.eks. en uge i forvejen, hvis en dyk-

kertur ikke er fuldt booket - så kan vi 

fylde op med dykkere fra vores ven-

skabsklubber. 

 

5:  Planlægning af generalforsamling. 

Vi kiggede på regnskabet og budgettet, 

fik på plads hvem der genopstiller og 

diskuterede det inkomne forslag om 

nyt nitrox anlæg. Hvis forslaget om 

nitrox anlæg bliver vedtaget på gene-

ralforsamlingen, så kan vi prøve at 

søge tryg-fonden om tilskud.  

 

6: Gennemgang af opgaveliste 

Vi gennemgik opgavelisten, opgav et 

par punkter og tilføjede et par nye. 

 

Referat af  

bestyrelsesmøder 
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7: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation. 

Økonomien ser fin ud. Vi skal dog 

være opmærksomme på at medlemstal-

let falder lige så stille.  

 

8: Nyt fra udvalgene: 

Intet nyt. 

  

9: Eventuelt: 

Ole B. har ikke snakket med Scheider 

electric om de skal bruge hjælp til jule-

frokosten i år. Det gør han i næste uge. 

 

Der blev fremsat ide om at sætte et par 

Baracuda blade i folder-holderen ved 

vores plakat i svømmehallen, så længe 

vi ikke havde en uddannelsesfolder 

endnu. Det syntes vi lød som en god 

ide. 

 

Henrik har snakket med yonex, som 

gerne vil låne vores lokaler til VM i 

badminton, men det kan de ikke få lov 

til med mindre det er godkendt af kom-

munen. Da Henrik ringede til kommu-

nen for at høre om det var tilladt, var 

meldingen at det kun var ok, hvis bad-

minton forbundet godkender det, men 

det var vist ikke sandsynligt. 

Men hvis yonex får godkendelsen fra 

badmintonforbundet, vil vi godt give 

dem lov at låne vores lokaler, hvis de 

selv rydder lokalet for møbler og sæt-

ter dem på plads efterfølgende.  

 

Nicoline og måske Jesper bager kage 

til generalforsamlingen. 

Ole køber sne-øl til uddeling på gene-

ralforsamlingen. 

 

Fremtidige mødedatoer: 

Der er bestyrelsesmøder:  

Tirsdag d. 3. december kl. 19 - 22 i 

klubben. 

 

Generalforsamling: 

Lørdag d. 16-11-2013. 

 

Aase T. P. 2013-11-12. 

 

 

 

 

 

Øvrige bestyrelsesreferater ligger på 

hjemmesiden: 

 

http://baracuda.dk/medlemmer 

 

Her findes de: 

 

Klubben/ Klub menu/ Arkiv menu/ 

Alle artikler 
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