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Forside: 
Fastelavn i Brøndby. Redaktøren var 

der med sit kamera. Der var en kold 

vind fra øst. Men de seje var der i både 

våd– og tørdragt 

Øverst:   
Der blev slået igennem 

Nederst: 
Det var en meget sej tønde. 

Bagside: 
Øverst 
Her jubles. Endelig sker der noget. 

Midt.  
Bunden er lige røget i vandet. 

Nederst:  
Kongen er fundet.  Den sidste stav er 

flækket, og de to dele flyder i vandet 

foran kattekongen. Det tog samlet set 

en time før tønden bukkede under for 

de mange slag.  

/foto: Jan M. 

Bladudvalget:  

Næste møde: 20 maj  2015 

Kl. 21.00 

Alle er velkomne. 
Planlagte deadlines på bladet: 

Lørdag 6/6 2015  
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www.baracudaturudvalg.dk/ 
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med billeder.  
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Lederen 

Tja hvad skal jeg sige? Boller fra 

Kohlberg? Intet nyt under vandoverfla-

den ud over at bestyrelsen forsøgte sig 

med et radikalt nyt initiativ i år på ge-

neralforsamlingen:  

 

Der skulle laves om på tingene, hva’-

behar. Beslægtede udvalg kunne lige 

så godt slås sammen, mente de der 

håbløse futurister. 

 

Men heldigvis sejrede vanen, så jeg 

kan berolige med, at alt er ved det 

gamle. Ingen visioner slap igennem 

filteret af godt gamle seje klubmed-

lemmer. Inklusive den gamle redaktør, 

som ikke var til at blæse omkuld. 

 

Så nu sidder du igen med en papirud-

gave af vores klubblad. Med mindre du 

er så moderne at du læser ’piratud-

gaven’  på din tablet, IPad eller den 

bærbare ude på lokummet, hvor man 

altid har brug for lidt ekstra underhold-

ning, mens man fintænker over tilvæ-

relsen.. 

  

Men det kunne måske da godt være at 

vi i fremtiden skulle nøjes med en  

net udgave? 

 

Men kun efter redaktionsmøder og 

deadline. Det, der med at folk selv kan 

bidrage løbende, det er sgu for demo-

kratisk. Nok så demokratisk , at det 

ikke bliver til noget som helst.  

 

Nå! Vi får se. Indtil videre er alt ved 

det gamle.. Men hvad skal der ske 

fremover.  Svar udbedes…... 

/red. 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Fællesspisning før svømning.  
Se opslagstavlen (side 15) 

Bestyrelsesmøder  
Tirsdag d. 17. februar 

Tirsdag d. 5. maj. 

Alle er kl. 19 i klubben. 

 

Bådtur: Lørdag den 11/04-2015 Gum-

mibåds tur til M/F Ærøsund  
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Årets bedste dyk 

Andamanerne  
I marts 2013 var vi en flok Baracudaer 

der sammen rejste til Delhi i Indien og 

videre til Andamanerne.  Denne tur var 

alsidig og enestående. Alsidig fordi vi 

både var på sightseeing syd for Delhi 

og enestående fordi Andamanerne er et 

uspoleret naturområde, som inderne 

værner mod masseturismen ved at sæt-

te begrænsninger for, hvor mange og 

hvor længe man må opholde sig på 

øerne. 

 

Port Blair: 

Vi kom til Port Blair med fly og det 

var rigtig varmt da vi stod ud af flyve-

ren. Herfra med katamaran i 2 timer 

mod nord til Havelock. Der blev vores 

indrejsepapirer grundigt tjekket af 

mopsede kvindelige autoriteter.  Vi 

blev hentet i en gammel engelsk jeep 

der kom fra FULL MOON RESORT.  

Det var en tur på 20 minutter hen ad 

støvede veje med et mylder af lokale 

mennesker.  Vi blev indlogeret i telte 

med fast bund, hårdt tag, gode bambus 

senge, toilet og bad.  Vandet var spar-

somt, så hvis der var èn der tog et langt 

bad var der meget lidt  til resten. Over-

alt var der høje palmer og regelmæs-

sigt faldt der store palmegrene ned 

med et ordentligt brag. Fugtigheden 

var tæt på 100 % især om morgenen.  

 

Lejren er godt organiseret og alt funge-

rede.  God morgenmad kort efter sol-

opgang, briefing og så skulle udstyret 

slæbes ned til stranden. Der var en 

tidevands forskel på op til 2 meter og 

altid lavvande, når vi skulle slæbe vo-

res udstyr ud til båden. Flasker og bly 

slap vi dog for selv at bære. 

 

Dykkerstederne:   

Overalt var der koralblokke i forskelli-

ge dybder, så bådføreren måtte zig 

zagge ud til en større båd, hvor der 

altid var dybt nok.  

 

Der var 1½ - 2 timers 

sejllads ud til dykkerste-

derne, så derfor var bå-

dene godt lastet med 

flasker og udstyr til 2 

dyk.  Bådene var spids-

bundede og hvis man på 

de mindste af dem satte 

sig på rælingen plaskede 

der vand ind i båden.   

 

 

En ny rubrik i bladet ,hvor man kan 
fortælle om årets  hidtil bedste dyk, 
eller en særlig oplevelse fra en dykker-
tur blandt mange andre.  
 
Gearløs har denne gang tolket det lidt 
bredere , og fortæller her om en tur til 
Andamanerne… 
/red. 
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Primitiv motor: 

En gammeldags dieselmotor uden no-

gen form for elinstallation drev båden 

frem. Af og til var der drift forstyrrel-

ser, men ved hjælp af en stor sæk skru-

er, metaldele og en skiftenøgle kom alt 

til at fungere.  Motoren blev sat i gang 

med et stykke tov der var viklet om 

svinghjulet.  Efter et antal hiv i tovet 

stod der sort røg ud af udstødningen og 

motoren tøffede af sted stille og roligt.  

Jeg må sige at jeg beundrer disse store 

drenge, der var med til at give os en 

enestående oplevelse hver gang. Over-

alt er der meget dybt og mange steder 

stærk strøm. Jackson reef  ligger 2 

timers sejllads fra lejren og her havde 

vi 4 flotte dyk.   

 

Det er 3 knolde der stikker op fra dy-

bet og der er megen fiskeliv.  Jeg hav-

de mit undervands video kamera med 

og fik her filmet løs og fik nogle af de 

bedste optagelser i min dykkerkarriere. 

 

 Klart vand, godt lys og fisk og skild-

padder, der var lige så nysgerrige som 

jeg var.  Vi svømmede rundt hver for 

sig og vandets klarhed gjorde, at vi 

hele tiden kunne holde os samlet. An-

dre steder var der mindre klart vand og 

strøm. Flere koralrev bærer tydeligt 

(Fortsættes på side 10) 
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Formandens ord 

Jeg tror og håber at mange af jer også 
går og kigger ud på vejret tænker, at 
nu må det snart få en ende. Regn og 
kulde må da snart blive vekslet til sol 
og varme. Jeg vil ud og dykke og hyg-
ge mig på vandet i gode venners lag. 
 

Og mens vi venter, så kan vi jo forbe-

rede os. Vi sluttede sæsonen med en 

generalforsamling, hvor man tydeligt 

kunne fornemme, at der stadig er liv i 

den gamle rovfisk. Dem der var mødt 

frem var meget engagerede i diskussio-

nerne, hvilket betød, at generalforsam-

lingen sluttede kl. 18.40 i stedet for kl. 

17.00 som planlagt. 

 

En af de meget hede diskussioner blev 

udvalgene, som bestyrelsen gerne så 

reduceret, til færre og mere aktive ud-

valg, men det var som at varme benzin 

med en gasbrænder. Det skal man ikke 

begynde på. Det resulterede sjovt nok 

i, at man ikke måtte ændre i udvalgene, 

men at der heller ikke var nogen er 

ville bidrage til enkelte udvalg. Altså 

stod vi med et tomt udvalg. Og så oven 

i købet klubbens vigtigste udvalg. Ma-

terialeudvalget. Det udvalg, der er 

hjertet i klubben. 

 

Båden kunne blive sat på land: 

Som en konsekvens af det, blev der 

indkaldt til et materialeudvalgsmøde, 

hvor alle der havde til hensigt at dykke 

båddyk i 2015 blev indkaldt. Måske 

skyldes fremmødet at bestyrelsen ville 

grounde båden, hvis der ikke blev taget 

hånd om nogle af de vigtigste opgaver, 

eller måske fordi man oprigtigt gerne 

ville sørge for, at båden kom i topform 

til den kommende sæson.  

 

Det vigtige er i forhold til alle udvalge-

ne, og her er der fare for at jeg kom-

mer til at gentage mig selv. De få der 

laver meget i udvalgene, det er dem 

der sørger for at klubben også fungerer 

i morgen. Dem skal vi passe på og dem 

skal vi sørge for at hjælpe dem så me-

get vi kan. De fleste opdager sjældent 

de små ting der sker i klublokalerne, 

men kigger man over i garagen, så 

akkumulere rodet af sig selv derovre.  

 

Selv om jeg ind i mellem tømmer 

skraldespanden ved båden, er den næ-

sten altid fyldt næste gang jeg kigger 

til den.  Det ville være lækkert om man 

kunne gribe en kost, mens man venter 

på at båden kommer tilbage, Er der 

noget tovværk der ligner en fuglerede, 

så kvejl det om. Er du ikke god til det, 

så bed om hjælp.  

 

Og med hensyn til skraldespanden, så 

er det nu nemmere at slå en knude på 

en halvfyldt pose, end en der er over-

fyldt og få den smidt i en container. 
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Den ny turkalender i elektronisk form: 

Sidste år blev turkalenderen introduce-

ret på klubbens hjemmeside.  

 

Det ser ud til at alle har taget i mod 

den. Der kommer stadig tilmeldingsli-

ster på tavlen, hvilket vi i år gerne 

skulle komme bort fra. Kan vi nøjes 

med en præsentation af turen på tavlen, 

og så tilmelde sig på web kalenderen, 

så vil mit mål være nået.  

 

Lige om lidt (i løbet af februar) kom-

mer der en touchskærm op på væggen, 

hvor kalenderen kan ses, så det bliver 

rigtigt nemt at web tilmelde sig til ture 

og arrangementer, både i klubben og 

hjemmefra. Og arrangøren har kun et 

sted at holde øje med tilmeldingerne.  

 

Er der spørgsmål til kalenderen f.eks. 

tilmelding eller til at oprette et arran-

gement, så sig til. Jeg guider gerne 

dem der ønsker det. 

 

Jeg håber at I vil tage i mod skærmen 

og tilmelde jer på den, frem for at hæn-

ge fast i den gamle analoge metode.  

 

Når næste blad kommer, skulle vi ger-

ne være i fuld gang med dykkersæso-

nen, så jeg vil nøjes med at ønske jer 

god fornøjelse forberedelserne og klar-

gøringen af udstyret til den kommende 

sæson. 

 

Formanden 

 

 

 
Referat fra det omtalte materialeud-
valgsmøde fortsætter lige her i næste 
spalte: 

Materialeudvalgsmøde: 

Det var med noget skuffelse at jeg 

takkede af på generalforsamlingen, 

efter en lang og interessant dag. Noget 

skuffet over at der ikke var nogen, der 

ville tage ansvar for klubbens vigtigste 

aktiver. Det er klart at har vi ikke bå-

den, traileren, tovværket, kompresso-

rerne osv., så er der ikke meget dyk-

kerklub tilbage.  

 

Efter et par dage med tanker, affødte 

det en mødeindkaldelse til et par uger 

senere, d. 15 dec. hvor det eneste 

punkt på dagsordenen var, klubbens 

materialer.  

 

Der var en god og alvorlig interesse i 

at få taget hånd om opgaverne og 

mange bød ind på de opgaver, som de 

mente de kunne bidrage med. Det vil 

fylde for meget, at liste alle opgaverne 

op i bladet, men et vigtigt uddrag er:  

 

- Gelcoat skal repareres, 

- Sæde på konsol skal skiftes, 

- Tovværk på flaskestativ skal renove-

res, 

- Lanterner skal gennemgås og repare-

res, 

- Afdækning af sump og reparation af 

pumpe. 

/Ole Formand 

 

Der er flere opgaver, så vil man se den 

fulde liste, kan man tjekke hjemmesi-

den:  

 

http://baracuda.dk/medlemmer/

index.php/13-ture/bad/132-opgaver-pa

-baden 

 

Vil du være med, så meld dig til den 

ansvarlige. Se hjemmesiden. 
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Det er tid til at kigge frem mod som-
merens dykning, mens sneen drysser 
ned fra himlen og ilden knitrer i pej-
sen. 
 

I Vevang var der ind i mellem lidt pau-

setid, hvor der blev snakket om de 

næste ture vi skulle lave. Og en rigtig 

vragtur med masser af gammelt og 

rusten jern faldt snakken på flere gan-

ge. Og her i blandt kom bådsmassak-

ren frem som en mulighed. 

 

Vinteren er blevet brugt fornuftigt og 

den tur så blevet planlagt. Vi skal ud i 

Østersøen, syd for Øland i begyndel-

sen af juni måned, nærmere bestemt 

fra d. 2 – 6 juni og dykke vrag. 

 

Vi skriver 1915... 

For lige at sætte scenen, så blev der i 

efteråret 1915 sænket 4 tyske malm-

transportskibe på den samme dag in-

den for et område på ca. 15 kvadratki-

lometer. Det var den engelske ubåds-

marine, der i bedste gentleman stil fik 

stoppet skibene og bad besætningen gå 

i redningsbådene før de sendte skibene 

til bunds. 

 

En af de tyske kaptajner forsøgte at 

forhandle sig fri af sænkningen ved at 

tilbyde godt tysk øl til den britiske 

ubådsbesætning. Øllet blev velvilligt 

modtaget, men den britiske kaptajn 

fastholdt sin ordre fra admiralitetet i 

London og gav besætningen 15 minut-

ter til at samle deres personlige sager 

og gå i redningsbådene. 

 

I dag ligger de 4 vrag på bunden på ca. 

38 meter og med en afstand til kysten 

på ca. 16-24 kilometer. Det betyder at 

det er en dagstur at dykke på et vrag. 

Der er sat 4 dage af til turen (4 vrag), 

så er du interesseret i at deltage, kan du 

gå ind i kalenderen og læse mere om 

turen og evt. tilmelde dig. 

 

Vil du læse mere om vragene, kan du 

tjekke vragguiden og søge efter vrage-

ne Walter Leonhardt, Gutrune, Ni-

comedia og 

Director 

Reppenha-

gen.  

 

Der er links 

i kalenderen 

til et par 

videoer fra 

to af vrage-

ne. 

 

/Ole For-

mand  

Tur til Ubådsmassakren 
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Der bliver elevhold i år. Da det meste 
af efteråret var gået, og der ikke havde 
været en eneste efterspørgsmål efter 
uddannelse denne vinter, gik vi næsten 
ud fra,  at vi måtte se endnu en sæson 
uden nye elever i 
klubben. 
 

Vi besluttede dog at " 

gøre noget", med hen-

blik på nye elever, i 

hvert tilfælde til næste 

år. 

 

Der skulle laves en 

plakat. Efter flere lay-

out forsøg endte man, 

efter vores mening,  

med en super flot pla-

kat. Den vil også kun-

ne bruges i fremtiden. 

Faktisk var vi så heldi-

ge at Tom  lavede den 

for os. Stor ros og 

mange tak til ham.  

 Facebook var også en 

del af planen, med opfordring til mas-

ser af likes. 

 

Det blev også besluttet at afholde en 

introaften i januar for nye i klubben, 

både elever og uddannede. Vel viden-

de at interessen var vigende. 

Efter jul opdagede vi til vores overra-

skelse, at der var 5 tilmeldte til introaf-

ten.  Vi måtte i gang med at lave en 

agenda. På selve dagen viste det sig 

dog, at de 2 havde sendt afbud. De 

ville vist gå en anden vej. Men de 3 

andre dukkede op. 

De blev præsenteret for båden i gara-

gen af Allan. Båden gør altid et godt 

indtryk på vores gæster. 

I klublokalet blev de introduceret til 

udstyr, CMAS konceptet, til os in-

struktører og vores og klubbens ideer  

med at uddanne , så der er liv i klub-

ben. Og vores ideer om, hvorfor det er 

godt at blive uddannet i en klub. Man 

får informationerne over tid og nogle 

endda flere gange. 

Jeg plejer at kalde 

det, at man får det 

ind under huden.  

Lars, Lise og Anna 

som vi uddannede 

for 3 år siden mød-

te beredvilligt op 

og fortalte om de-

res oplevelse af 

klubben og uddan-

nelsen. Rigtig god 

reklame for os. 

Tak for det. 

Vi havde et for os 

selv spændende 

punkt på dagsorde-

nen. Hvordan hav-

de de fundet frem 

til vores klub?  Via 

hjemmesiden, pla-

kater, facebook eller ???? 

Der var 3 forskellige måder: 1 kendte 

vores formand, 1 var blevet anbefalet 

af en ven Bobby fra klubben, og den 

sidste er datter af Lars, som jo har væ-

ret med  i mange år.  Så hjemmeside, 

facebook osv. Hmmm?? 

 

Vi ender sandsynligvis  med et hold på 

2. Vi har besluttet at gennemføre trods 

det lille hold, og laver en plan for, 

hvordan vi mener det kan gøres, så 

inden længe er der igen elever i svøm-

mehal og kursuslokale.   

 /Birgit 

Elevhold 2015 
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præg af dynamit fiskeri, hvor knuste 

koraller dækker hele bunden. 

 

Øl: 

Der var en god stemning på hele turen 

og vi havde meget at fortælle hinan-

den. Nu er Indien er generelt alkoholfri 

– sådan da, men det lykkedes  altid at 

finde steder hvor vi kunne indtage godt 

øl eller også var der talentfulde guider, 

der kendte en baggårds butik der mod 

passende betaling kunne opfylde vores 

alkohol behov. Om aftenen gik vi ture 

rundt i området og langs stranden i 

kulsort mørke.  Nu  lå bådene direkte 

på bunden på grund af tidevandet. 

 

Et sted så vi en lokal gravplads. En 

stor bunke sand og et primitivt trækors 

af et par pinde – det var så det liv.  

(Fortsat fra side 5)   

Bananer: 

En gang købte jeg bananer på et mar-

ked. Hun forlangte 10 gange mere end 

de lokale betalte. Jeg havde nu obser-

veret prisniveauet, så jeg gav hende 

hvad der svarede til markedsprisen. 

Efter en kort protest modtog hun pen-

gene og så var den handel gennemført. 

Nu er en banan ikke kun en banan. 

Dem jeg havde købt skal koges inden 

de kan spises. Der var en lokal kone 
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der fik sig en positiv overraskelse, da 

jeg stak hende en bananklase og gav 

tegn til at dem ville jeg give hende. 

 

Cook it, peel it …. 

I Indien gælder reglerne: Cook it, peel 

it or forget it. Vores sarte maver er 

tilvænnet industrielt fremstillede E 

nummererede fødevare. I den indiske 

udgave af Kentucky Fried Chicken,  

kan du i et bur udvælge den høne du 

vil have serveret. Af med hovedet – 

baske med vingerne og så ned i en 

gryde med kogende vand.  Lyn pluk-

ning, ud med indvoldene, en tur under 

øksen, ned i kogende olie. Efter en 

ventetid på 15 minutter er der frisk 

kylling og salat. Og når man så allige-

vel får tynd mave dagen efter er det 

ikke kyllingen der er årsagen, men 

salaten der er skyllet i lokalt vand. 

 

For mig var Full Moon Resort et godt 

sted at være og foruden god dykning, 

er der nogle dejlig omgivelser man kan 

nyde imellem dykkene. Vi fik noget 

dejligt frisktillavet mad i hyggelige 

omgivelser. Det regnede kraftigt flere 

gange om aftenen, men det fremhæve-

de bare den hyggelige stemning, når vi 

bare var indendørs og kunne høre pal-

megrenene brage ned i bliktagene. 

 

Flere at vores rejser har været en kom-

bination af èn uges dykning og èn uges 

sightseeing. 

 

Jeg vil gerne til Andamanerne igen, 

men der nu også mange af de andre 

steder jeg har været med Baracuda  jeg 

gerne gense.  

 

Tekst og foto Gearløs  
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Faktaboks:                     Fu Shan Hai         

Fu Shan Hai, kolliderede den 31. maj 

2003 med det polske containerskib 

Gdynia nordvest for Bornholm. Senere 

samme dag sank Fu Shan Hai. Derved 

blev det det største skib, som er sunket 

i Østersøen. 

Fu Shan Hai blev bygget i Shanghai, i 

1994, og er 225 meter langt og 32,2 

meter bredt. 

Skibet var lastet med 66.000 tons gød-

ning. Visuelt og med radar observere-

des Gdynia, som var på kollisionskurs 

i en afstand af 7 sømil. Kl. 12:09 æn-

drede Gdynia kurs til styrbord for at 

passere agten om Fu Shan Hai, men 

skibene var stadig på kollisionskurs.  

 

Kl. 12:10 afgav kaptajnen på Fu Shan 

Hai flere korte stød i skibets fløjte som 

en advarsel. Der var intet svar, så ski-

bet stoppede sine motorer i et forsøg 

på at undgå en kollision, men ændrede 

ikke kurs. Kl. 12:18 ramte Gdynia Fu 

Shan Hai på bagbordssiden og drev sin 

stævn ind imellem skibets lastrum nr. 1 

og 2. Efter kollisionen søgte Fu Shan 

Hai ind mod lavere vand, men kunne 

ikke styre. Efterhånden som vandet løb 

ind i skibet, begyndte stævnen af syn-

ke. Kl. 12:37 sendte Fu Shan Hai 

mayday på kanal 16, og redningsbåde-

ne blev sænket ned og gjort klar. Ski-

bet blev forladt kl. 13:50, og sank en-

delig kl. 20:49. 

 

Kilde: da.wikipedia.org/wiki/

Fu_Shan_Hai 

Bredde- længdegrad(ED50) 55:20,65N  

14:45,44E  

GPS (WGS84) 55:20,653N 

14:45,449E  

Dybde (top) 25m  

Dybde (bund) 67m  

Anslået afstand til kysten 5,5 km 

Kilde: www.vragguiden.dk/wreck.asp?

wreckid=4640 /Tegning Tom 
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At finde broen på Østersøens største 
vrag, skulle vise sig sværere end som 
så, for en lille håndfuld dykkere fra 
Baracuda. 
/tekst og foto Tom DP 
 
Vejret fra den gode side: 

Sidst i juli måned blev der for anden 

gang planlagt en tur til Det uheldige 

skib Fu Shan Hai, som ligger på 67 

meters dybde 3 sømil ud for Born-

holms nordspids. Jeg havde ikke plan-

lagt at deltage; men blev dagen forin-

den spurgt om ikke jeg ville med alli-

gevel.  

 

Det var ikke fordi jeg synes vraget er 

uinteressant, men på grund af den me-

get lange køre- og sejltur, for et par 

dyk af relativ kort varighed, at jeg ikke 

tilmeldte mig i første omgang. Jeg 

ændrede dog mening, for vejret havde 

vist sig fra sin gode side, og så ud til at 

ville holde sig lunt, klart, stille og tørt; 

og da båden ikke var proppet, slog jeg 

til. 

 

Vi blev fire dykkere og Stidsen som 

overflademand. Efter en god køretur 

stik øst henover Sveriges sydlige spids, 

nåede vi til Skillinge, hvor båden blev 

sat i vandet. Omkring middag stævne-

de vi ud. 

 

45 minutter: 

Det flade vand og den ikke alt for 

proppet båd, gjorde, at vi ankom til 

positionen på blot tre kvarter. Og sør-

me om ikke der var et bornholmsk 

dykkercenter, som var ved at forlade 

stedet. Endnu bedre en lille plastik-

dunk markerede broen på Fu Shan Hai, 

så alt var godt – troede vi. 

(Fortsættes på side 18) 

En sviptur til  

Fu Shan Hai         
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Opslagstavlen 

Baracuda tilbyder at uddanne sine medlemmer, så de kan sejle klub-

bens båd. 

Er du interesseret i et speedbådscertifikat, skal du kontakte uddannelsesudvalget. 

Hold vil blive oprettet, når der er 6 interesserede.  

Pris oplyses inden kursusstart.  

 Fair nok ku’ man sige ;-) 

>>>>>>>>>>ADVARSEL<<<<<<<<<<<< 

Følgende ting du ikke fjerner inden 1-3 -2015. 
Vil blive smidt ud eller indgå i klubbens elevudstyr: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med venlig hilsen Husudvalget 
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Opslagstavlen 

Ferielæsning 
Overskriften kan måske være lidt utidig i forhold til sommerferien, men før vi ved 

af det, sidder vi midt i den og mangler mulighed for at læse en god bog. Derfor vil 

jeg med rettidig omhu, lige slå et slag for et lille tiltag, som jeg har lavet på hjem-

mesiden.  

 

Jeg har lagt en kort beskrivelse af 3 bøger, som jeg har læst og varmt kan anbefale, 

at tage med på ferie. Dem der har lyst, må meget gerne låne de eksemplarer jeg har 

stående. Og skulle der være andre der kan anbefale noget godt dykkerrelateret lek-

ture, så lad mig høre fra jer, så jeg kan opdatere siden med relevante bogforslag. 

/Ole B. 

Hyggemiddage før svømning 

hver første mandag i måneden kl. 19. 
 

Her i vintersæsonen vil der blive afholdt hyggemiddage den første man-

dag i hver måned før svømning for 60 kr. pr. person. Man kan melde sig 

til på hjemmesiden, eller sms'e eller skrive til Aase 

(aase.t.pedersen@gmail.com . 

 

Der vil så vidt muligt også blive vist billeder og film efter svømning på 

disse dage - temaet meldes ud via mail, så hold udkig! 

Husk flaskeeftersyn 
Mandag den 9/2 og 16/02 2015 Flaskeeftersyn i klubben. Fra kl. 21 

Man møder op med sin flaske uden flaske ventil og løsnet net så mn kan se datoen 

for seneste trykprøvning.  

mailto:aase.t.pedersen@gmail.com
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Her følger begrundelse for årets Bara-

cuda, givet af Henrik fra bestyrelsen: 

 

”Det er jo sådan i en forening, at de 

færreste ting kommer af sig selv – altså 

udover problemer. Der er altid en mas-

se folk – nogle mere synlige end andre 

– der sørger for at vi alle kan komme i 

fred og ro og svømme, komme ud at 

dykke med en fin båd, bruge tid i vores 

fine klublokaler, sørge for et godt na-

boskab, holde kontakterne ved lige, 

styr på finanserne, og har en hjemme-

side at kigge på fra tid til anden – og 

som dem, der ikke lige kender os, kan 

bruge til at finde vores spændende 

klub. Alle disse ting sker ikke af sig 

selv. Men jeg er sikker på, at hvis i 

kigger rundt i lokalet, vil i se en masse 

af de mennesker, der i det daglige sør-

ger for at klubben kører: Arrangerer 

ture, fester, øl til baren, mulighed for 

at Swippe, når man ikke lige har kon-

tanter, underviser nye dykkere, tegner 

de mest underlige tegninger, tager på 

udtjekningsdyk med nye medlemmer 

og så videre. Jeg synes lige vi skal gi’ 

alle der sørger for alt det en stor hånd i 

taknemmelighed! 

 

Jeg ved godt, at de fleste af jer, der 

sidder her allerede er med til at løfte 

opgaverne. Men husk – det er sjovere 

at løfte, når man er flere om det, så 

måske der stadig er noget du kunne 

byde ind med? 

 

Nå – så skal vi til det mere alvorlige. 

Når nu i har siddet og tænkt lidt over 

det, jeg har fået sagt her, så er i måske 

faldet over én i blandt os, som over de 

seneste år nok har drevet lidt flere af 

de ting end andre. Jeg har fået lov at 

springe lidt i dagsordenen, og tale om 

The Double er en term inden for fod-
bold, der betegner, at en klub vinder 
både det nationale mesterskab og den 
fornemste nationale pokalturnering i 
samme sæson.  
 
På Baracudas generalforsamling bety-
der det at man kan scorer begge årets 
store priser:  

The Double 

Årets Baracuda 
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noget, jeg ikke har gjort i mange år, så 

undskyld mig, hvis jeg er lidt rusten i 

det der kommer nu: 

 

- Årets Baracuda arrangerer ture 

- Årets Baracuda er med til at holde 

kompressoren kørende 

- Årets Baracuda er god til at få smidt 

ud på oprydningsdagene 

- Årets Baracuda har altid en artikel 

med i bladet 

- Årets Baracuda har et godt forhold til 

vores venskabsklubber 

- Årets Baracuda har bedre tegnings-

materiale over området herude foran 

end kommunen 

- Årets Baracuda arrangerer hyggelige 

klubarrangementer, hvor man ikke skal 

regne med selv at køre hjem 

- Årets Baracuda kender de internatio-

nale mål på en Petanque bane 

- Årets Baracuda ved, hvordan man 

”lige” får oprettet en medarbejder Ne-

mID og digital signatur 

- Årets Baracuda gør meget for at pleje 

netværket til Stadion og kommunen 

- Årets Baracuda har deltaget i 

”interessante” møder om hvor mange 

Petanque-baner, der kan være på en 

græsplæne, dræning og deponering af 

jord 

- Årets Baracuda var en stor hjælp til 

arrangering af rigtig mange praktikali-

ter til klubbens 40 års jubilæum 

- Årets Baracuda har sørget for ingen 

har en god undskyldning for at skylde 

penge i baren – der skal i hvert fald 

findes på nye 

- Årets Baracuda ved præcis hvor langt 

der er til de fleste dykkersteder – både 

på land og til vands. Og hvis han ikke 

kan huske det, har han lavet et skema, 

der viser det. 

- Årets Baracuda får stadig dykket af 

og til – væsentlig mere end mig f.eks. 

- Årets Baracuda har lavet et stort styk-

ke arbejde i bestyrelsen i en årrække 

- Årets Baracuda har siddet som for-

mand i 10 år – og har lovet lige at nap-

pe 2 år mere. 

 

- Årets Baracuda er – som ingen vist 

kan være i tvivl om – Ole Formand.” 

Til Lykke  

Årets Ferdinand: 
Udnævnes jo som regel under midda-

gen efter generalforsamlingen, hvor de 

saglige hensyn hurtigt druknes i takt 

med at middagen skrider frem. 

 

Derfor er der frit slag for allehånde 

fakta, rygter, påstande og lumske an-

slag. Så vidt den foreslåede kandidat 

ikke kan svare for sig, peger pilen me-

re og mere i den uheldiges retning. 

 

Således også i år, hvor både historier 

om regnskab, der endnu ikke var af-

sluttet efter flere måneder. En stige 

som ikke kom op af vandet, og... nu 

bliver det mærkeligt.  

 

For alle dem jeg har spurgt kunne ikke 

huske resten af begrundelserne. Kun at 

de alle sikkert pegede i retning af 

selvsamme Ole, der netop havde fået 

årets Baracuda. Stærkest virkede må-

ske udsigten til at man for en gangs 

skyld kunne uddele the Double ved at 

give Ferdinan dén til Ole.  

 

Dette blev under stor larm og jubel 

derfor på næsten uretfærdig vis vedta-

get, og Ole måtte modtage denne årets 

anden pris, uden at kunne undslå sig på 

overbevisende måde.  

Til Lykke  
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God tid: 

Vi lod os drive lidt, så den anden båd 

fik fred til at tage sine dykkere om-

bord, og inden længe var de væk. Fak-

tisk så vi ikke hvor vi befandt os i for-

hold til dem, så vi måtte til at lede efter 

markeringsbøjen. Men men – efter 

have spejdet efter den et godt stykke 

tid, måtte vi konstatere at bøjen måtte 

være sat og taget igen af den anden 

båd.  

 

En svag strøm: 

Nu begyndte en søgen efter broen på 

Fu Shan Hai. Broens top ligger på 24 

meter og fylder ganske meget, bare 

ikke når man leder efter den. En svag 

strøm hjalp til med drilleriet, hver gang 

vi var tæt på. Efter noget, der føltes 

som en evighed, fik vi kastet anker på 

45 meter. 

 

Ole og Søren dykkede først, og klok-

ken halv tre brød Jørgen H. og jeg 

overfladen. Vi sank ned mod ankeret. - 

Sank var måske så meget sagt, for det 

blev hurtigt mørkt – meget mørkt, og 

ankeret blev hurtigt nået. Det lå perfekt 

ved en lejder, så vi sikrede det ikke 

yderligere, men tog hul på dykket.  

 

Deko: 

Næsten omgående gjorde min compu-

ter opmærksom på, at bundtiden var 

slut, hvis jeg ville undgå deko. Da van-

det var hele 11 grader, betød en smule 

deko ikke det store, så vi fortsatte dyk-

ket rundt om broen i en spiral til vi 

nåede toppen.  

 

Vraget er fuldstændig pakket ind i 

muslinger og pyntet her og der med 

søanemoner, men efterhånden som 

(Fortsat fra side 13) øjnene vænnede sig til det sparsomme 

lys, dukkede konturerne af overbyg-

ningens master, antenner og andet gear 

frem. Man fornemmer tydeligt at det er 

et stort skib, og der er laaangt ned fra 

top til bund. Nå men på almindelig 

luft, er sådanne dyk urimelig korte; det 

var tid til at komme til overfladen igen, 

og vi vidste ikke lige hvor vi var i for-

hold til ankerlinen, derfor tog vi op-

stigningen og et kvarters deko i frit 

vand.  

 

Andet dyk: 

Efter en lille afstikker til Sandvig, dyk-

kede vi dagens andet dyk, som for mit 

vedkommende var endnu bedre end det 

første. Det lige at have trådt terrænet af 

giver alt andet lige et bedre overblik, 

når man vender tilbage. Vi fik udnyttet 

bundtiden effektivt, og fandt ankerli-

nen helt uden problemer denne gang.  

 

Gang i gummianden 

Med alle vel ombord gik det over bøl-

ge og krusning mod Skillinge, som 

blev nået på rekord tid. Man får åben-

bart ekstra skub i gummianden, hvis 

man lader stigen blive i vandet – sikke 

noget. (/red: se årets Ferdinand) 

 

Efter en lang dag var vi tilbage i klub-

ben – mæt på sol, vand, klippeø og 

spændende dykning. 

 

Skulle vind og vejr vise sig fra sin pæ-

ne side, deltager jeg gerne en anden 

gang.  Eller måske man skulle dykke 

Fu Shan Hai med udgangspunkt i 

Bornholm, som har så mange andre 

fine dykkesteder. *) 

/Tekst , foto og tegning Tom 

 

*) her ligger kimen til næste års tur til 
Bornholm  ;-) /red. 
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Den gamle redaktør har bedt mig skri-
ve lidt om et undervandsbillede, som 
jeg synes godt om, og det vil jeg da 
gøre, men lige først en indledning. 
/FotoOle 

 

Et fotokursus: 

Jeg har nemlig lige læst et nyhedsbrev 

om et uv-foto-kursus, som en verdens-

kendt undervandsfotograf afholder på 

Bahamas i Caribien, hvor man skulle 

få lejlighed til at lære at fotografere 

dels revhajer og dels hammerhajer.  

 

Dette er noget som står højt på ønske-

seddel, så jeg gav mig til at læse detal-

jerne; 11 dage med det hele fordelt på 

to lokalliter og med den verdenskendte 

fotograf som lærer. Fedt! Så kom jeg 

til prisen for alle herlighederne, som 

var på knapt 51.000 kr., men så var det 

også med halvpension! Nå, tænkte jeg: 

Mindre kan vel også gøre det.  

Her var det, at jeg kom til at tænke på 

det sidste dyk lige inden jul sammen 

med Tom ude ved Havheksen på Ama-

ger.   

 

Tilbage på Ama’r: 

Det var et koldt dyk og jeg havde 

glemt at koble batteriet til blitzautoma-

tikken inde i mit kamera, hvorfor jeg 

svømmede ind og overlod det til Tro-

els, som holdt udkig på stranden. Det 

blev dog et rigtigt godt dyk, som Tom 

og jeg efterfølgende havde med mig 

som model og med Tom som fotograf.  

 

Vægtløs: 

Mens Tom ledte efter motiverne i det 

kolde vand, lå jeg og svævede rundt i 

det klare vand og kun koncentrere mig 

om at være der og blot svæve rundt i 

vægtløsheden (på Toms foto ser man 

hvordan) – en stor fornøjelse, som dog 

efter en halv times tid begyndte at bli-

ve en noget kold fornøjelse, så efter 

endnu et kvarter svømmede vi ind til 

Tanker ved et under-

vandsbillede 
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stranden, hvor vi efter omklædningen 

kunne nyde en kop varmt the og en 

kokosmakron sammen med Birgit og 

Jan, som også var gået på land. 

 

Nu er der jo ikke så meget solskinsvejr 

og varme lige for tiden, så jeg synes at 

der skulle være solskin på det billede, 

som jeg ville omtale.  

 

Om en månedstid skal jeg rent faktisk 

til Caribien sammen med 

”rejseholdet”, så der er solskin på vej; 

dog endnu ikke med billeder, som kan 

ses på andet end den ”indvendige” 

skærm.  

 

Begstrup Vig  

Billedet, som jeg har valgt, er fra en 

flot sensommerdag i begyndelsen af 

september sidste år i vandet ved Beg-

strup Vig ved Mols, hvor der blev af-

holdt DM i undervandsfotografering.  

 

Altid uenige: 

Det er den fotokonkurrence, hvor dom-

merne altid synes noget andet end Tom 

og jeg, måske lige med undtagelse af 

sidste år, for Tom fik rent faktisk en 

velfortjent syvendeplads i makrofoto-

grafering med et flot billede af en ere-

mitkrebs. Toms billede kan i øvrigt ses 

i det forrige nummer af Baracuda-

bladet på side 17.  

 

Lidt lys til den mørke tid: 

Selv fik jeg taget en masse flotte vid-

vinkelbilleder til konkurrencen, men 

det viste sig at det havde mange andre 

deltagere også, så måske er det slet 

ikke så nemt at være dommer!  

 

Men det var en dag, hvor solen skinne-

de. Det er derfor jeg har valgt et af 

mine vidvinkelbilleder fra Begtrup 

Vig, hvor solen skinnede så flot i van-

det, og der var god sigt i det 17 grader 

varme vand, og der var masser af moti-

ver og masser af tid til at fotografere 

dem i – faktisk blev dykkertiden 150 

minutter. 

 

Begrundelsen for mit valg kan jeg be-

skrive som følgende: Jeg synes billedet 

udstråler en varme, som får mig til at 

glæde mig til den kommende dykker-

sæson. 

 

 Derfor valgte jeg dette billede. Solens 

stråler skinner smukt i vandet rundt om 

den overgroede bundgarnspæl, som 

lyser op med det flotte baglys, mens 

stimer af småfisk svømmer rundt om-

kring pælen og algerne på bunden.  

 

/Tekst og foto: Foto-Ole og Tom  
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Med 4 dykkere i båden var topha-

stigheden beskeden og i høj sø kunne 

gummibåden nemt blive fyldt med 

vand, hvilket yderligere nedsatte ha-

stigheden. Vragsøgning skete ved 

hjælp af landpejlinger, så der blev kun 

dykket på kystnære vrag eller vrag 

hvor masten stak op over vandet. 

 

De fleste gummibådsture var derfor 

naturdyk hvor der ofte blev fanget 

fladfisk eller ål, som der dengang sta-

dig var mange af, især på Tårbæk Rev 

i Øresund, hvor billedet er taget i 1984.  

 

I båden ses Gert, Per L. og El-Poul. 

Sidstnævnte er stadig aktiv dykker og 

er ofte gummibåds-kaptajn på vores 

nuværende Rib-gummibåd. 

 

/tekst og foto? Stidsen 

Gummibåden,  

Tårbæk rev 1984 
 

Klubbens store Rib-gummibåd kan 

knap nok være i garagen, til trods for 

at denne ved opførelsen for 25 år siden 

var dimensioneret til at kunne rumme 

datidens største og dyreste gummibåd.  

 

Klubbens første gummibåd var af mere 

beskedne dimensioner. Fire mand kun-

ne bære og søsætte båden og påhængs-

motoren kunne løftes på plads af en 

enkelt mand. 

 

Gummibåden kunne rumme 4 dykkere 

med udstyr og til nød en enkelt spinkel 

gummibådsfører. Navigationsudstyret 

var dykkernes kompasser, så man sej-

lede helst ikke længere ud end at ky-

sten stadig kunne ses.  

Stidsen’s historiske foto’s mm. 
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Generalforsamling i Baracuda 

Der blev afholdt den årlige generalfor-

samling i Baracuda sidste år i novem-

ber. Der var nok ca. 25 måske max. 30 

klubmedlemmer, som deltog i denne 

forsamling samt den efterfølgende 

middag. Der ligger et fyldigt referat på 

klubbens hjemmeside baracuda.dk, 

hvor det kan læses af interesserede.  

 

Ikke det officielle referat: 

Vi har i redaktionen drøftet formidlin-

gen af beslutningerne på generalfor-

samlingen til klubbens medlemmer, og 

vi vil forsøge os med en kortfattet om-

tale til de medlemmer, som ikke har 

interesse i at læse det fulde referat. Det 

skal således gøres helt klart, at der er 

tale om en kortfattet omtale med sub-

jektive bemærkninger om de begiven-

heder, der fandt sted ved den afholdte 

KORT UDGAVE  

af Generalforsamlingsreferatet 
Læs resten på hjemmesiden. 

Sammen med referaterne fra bestyrel-

sesmøderne. 

generalforsamling, og hvad der siden 

er sket. Det efterfølgende udgiver sig 

altså på ingen måder for at være det 

officielle referat. 

 

Årets ture: 

Årets aktiviteter blev omtalt. Der hav-

de været fine dykkerture til Lysekil og 

Vevang og Kullen selvom der ikke 

havde været så mange med på Kullen 

som forventet.  

 

Der havde som sædvanligt været en 

hel del bådture, og som Allan sagde, så 

havde der ikke været nogen aflysnin-

ger i år. Prisen for en bådtur har længe 

været et fast beløb, men nu bliver der 

differentieret alt efter køre- og sejlaf-

stand. Se på baracuda.dk. 

 

Indbrud: 

Det er ikke godt med det indbrud, der 

har været.  

 

Svømmehal: 

Vi har stadig vore sædvanlige svøm-

mehalstider, selvom fremmødet ons-

dag er lidt svingende, men den gode 

nyhed er at der er fin plads til at svøm-

me og man kunne vel også bruge plad-
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sen til undervisning. 

 

Nitrox 

Udskiftningen af Nitrox-anlægget er 

mere eller mindre blevet skrinlagt, 

men i stedet skulle man måske bare 

koncentrere sig om at få købt noget ilt, 

så man kan bruge det bestående anlæg! 

 

Hjemmesiden: 

Klubbens hjemmeside baracuda.dk er 

startet op. Reelt bruges den nok mest 

til at tilmelde sig ture i forbindelse 

med kalenderfunktionen samt til læs-

ning af klubbladet.  

 

Men hold dig ikke tilbage skriv noget 

til hjemmesiden, send nogle billeder – 

der er god plads. Mange venter sikker 

på at der bliver taget hul på bylden. 

Start lavinen! Det skal dog siges, at 

tilmeldinger nogle gange kan være 

vanskelige at overskue med et dobbelt-

system bestående af opslag på tavlen i 

klubben og tilmelding via hjemmesi-

den.  

 

En aflyst fest: 

Den annoncerede fest her i efteråret 

blev aflyst i sidste øjeblik angiveligt 

p.g.a. manglende tilmelding, men 

spørgsmålet er, om den ikke burde 

have været afholdt, for hvad med næ-

ste gang der indkaldes til fest, vil man 

så ikke sige den bliver alligevel aflyst. 

 

Uddannelse: 

Uddannelsesudvalget havde ikke haft 

nogen elever at uddanne sidste år. I år 

der dog et par elever, som man vil gen-

nemføre et uddannelsesforløb for. Må-

ske skulle man tænke lidt mere i work-

shopbaner og afholdelse af aktiviteter 

for medlemmerne i lighed med tidlige-

re. Det kræver ikke så meget forbere-

delse og kunne måske lægges på en 

onsdag, hvor der er god plads til sætte 

dekobøjer, afprøve tørdragter, frog-

kicks og lignende. 

 

Årets Baracuda: 

Og så blev formand Ole udnævnt til 

Årets Baracuda – og senere Årets Fer-

dinand - tillykke med det. Det står der 

en hel masse om andetsteds i bladet. 

Regnskab: 
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Jesper gennemgik regnskabet og kon-

kluderede, at økonomisk har vi en ker-

nesund klub! Tilsvarende forelagde 

Jesper budgettet for det kommende år, 

hvilket indebar uændret kontingent. 

Begge dele blev godkendt. Men vi er 

ikke en bank, så klubben skal vel pri-

mært understøtte dykkeraktiviteter jf. 

f.eks. indkøb af ilt til Nitrox-anlægget.  

 

Indkomne forslag: 

Der var et par indkomne forslag, som 

kort fortalt ikke blev vedtaget. Allan 

havde foreslået, at der blev etableret et 

specielt udtag til fyldning af 232 bars 

flasker, så den øgede fyldekapacitet for 

232 bars flaskerne kunne udnyttes.  

 

Noget som umiddelbart synes oplagt, 

og som andre klubber har etableret. 

Men på grund af muligheden for fejlta-

gelse ved valg af fyldeudtag gjorde, at 

forslaget blev trukket tilbage.  

 

Det gav dog anledning til en god og 

længere snak om sikkerhed omkring 

vores kompressor, og bestyrelsen fik 

noget at arbejde videre med herunder 

godkendelsesregler for kompressorer i 

en dykkerklub. 

 

Ny struktur for udvalg: 

Bestyrelsen fremlagde et forslag til ny 

struktur for udvalg med sammenlæg-

ning af udvalg i nogle overordnede 

”klumper” vel egentlig fordi der havde 

været manglende aktiviteter i nogle 

udvalg.  

 

Jeg tror mange reagerede negativt på 

dette forslag, fordi man ikke var inte-

resserede i at få tildelt et ansvar, der 

var større end det specifikke område, 

som man selv havde meldt sig til f.eks. 

i redaktionsudvalget som også skulle 

medvirke til at øge kommunikationen i 

klubben og deltage i vedligeholdelsen 

af klubbens hjemmeside. 

 

Redaktionsudvalget er jo til for at lave 

et læseværdigt blad til klubbens med-

lemmer; så må andre med andre inte-

resser tage sig af det øvrige. Det endte 

med at bestyrelsen trak forslaget. 

 

Valg: 

Valg af posterne til bestyrelse og revi-

dering af regnskab forløb fredeligt og 

indebar primært genvalg. Dog skal det 

nævnes, at vi skal til at se os om efter 

en ny formand, idet Ole B. for sidste 

gang påtog sig hvervet som formand 

for to år, og derefter skal der findes en 

ny formand for klubben. 

 

Udvalgene: 

Der blev som sædvanligt nedsat en 

lang række udvalg. Fremgangsmåden 

var nok noget uheldig, men det lykke-

des dog at få besat posterne med und-

tagelse af materialeudvalget. Dette 

ubesatte udvalg gav anledning til no-

gen bekymring især med hensyn til 
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vedligeholdelse af båden. Der blev dog 

efterfølgende afholdt et meget positivt 

medlemsmøde medio december, hvor 

det hele faldt på plads og de forskellige 

opgaver blev uddelegeret. Det kan 

nævnes, at i disse dage køres båden til 

service, så vedligeholdelsen ser ud til 

at være i gode hænder. 

 

Lodtrækning: 

Efter lodtrækning om årets kantbisse-

gavekort hvor Eva igen vandt (dette er 

en lodtrækning med særdeles gode 

chancer for at vinde en flot gevinst, du 

skal bare tage en vagt som kantbisse 

for at deltage), og efter et kort  

 

Eventuelt: 

”Eventuelt” blev generalforsamlingen 

afsluttet i nogenlunde ro og orden, og 

man gik i gang med at gøre klar til den 

efterfølgende traditionelt hyggelige og 

begivenhedsrige generalforsamlings-

middag. 

 

En lang generalforsamling? 

De fleste kan nok undre sig over at en 

så lille klub kan holde så langvarig en 

generalforsamling, men de fleste har 

på forhånd indstillet sig på at eftermid-

dagen skal gå og det næste man skal er 

deltagelse i middagen, så noget stærkt 

drive er der ikke i forsamlingen.  

 

Dette kunne måske være en af årsager-

ne til at der efterhånden er et så for-

holdsvis beskedent fremmøde. Alter-

nativet er en mere professionel afvik-

ling af generalforsamling, hvor man 

henlagde diverse tunge punkter til 

f.eks. et medlemsmøde. Men på den 

anden side, så skal man bruge to dage i 

stedet for!  

 

En dejlig klub: 

Vi har egentlig en dejlig klub med 

masser af gode faciliteter: klubhus, 

garage, båd, kompressor, svømmehal 

to gange om ugen, og masser af med-

lemmer.  

 

Nogle medlemmer dykker ikke så tit, 

nogle dykker en gang imellem og nog-

le kan ikke dykke nok, og dertil kom-

mer en super økonomi, så der er altså 

alle muligheder for at dykke, som den 

enkelt har lyst og mulighed for. Nogle 

dykker i privat regi andre i klubregi.  

 

Nogle vil arrangere noget, andre vil 

bare deltage, så byd ind med det, du 

synes bedst om.  

 

Der er plads til dig og din dykning, så 

kom og brug klubben. 

 

/referat FotoOle 

/foto: Jan M 
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Nye medlemmer 

Hej! Jeg hedder Thomas N. og jeg er 

29 år gammel.  

Jeg er nyt medlem i klubben og har 

CMAS* undervisning i foråret 2015. 

De sidste somre har jeg snorklet i mid-

delhavet ved Malta og Napoli og fik 

lyst til at dykke dybere.  

Jeg blev hooked efter at have snakket 

med Bobbi og Jeanette M. 

(medlemmer) og snorklet med ved et 

af Birgit's fyraftensdyk.  

Det var perfekt med Baracuda, da jeg 

bor i nærheden.  

I fremtiden vil jeg gerne bruge kurset 

til flere hyggelige fyraftensdyk og rej-

ser til udlandet.  

Jeg glæder mig til at møde nye hygge-

lige mennesker i klubben. 

/Mvh Thomas 

Mit navn er Sofie E. N. er 27 år og bor 

i Herlev.  

Jeg er udannet laborant og arbejder i 

Vedbæk. 

Jeg har igennem længere tid gerne 

ville lære at dykke med flaske og har 

gennem min far både set og hørt om de 

fede ture og oplevelser han har fået 

igennem årene. 

Derfor besluttede jeg at det skulle være 

nu, jeg glæder mig til selv at få nogle 

fede oplevelser og at lære jer alle sam-

men at kende. 

/Mvh Sofie. 
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