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Forside: 
Der kan fås store oplevelser på helt til-
syneladende ueksotiske dykkerdestinati-

oner selv her i DK 

 

Se artiklen om Amar’ Strandpark inde i 

bladet på side4 

 

Øverst 
Billede fra Amar’ Strandpark. En lille 

sag i smuk positur. Hvad det er for en, 

tja?? Er det monstro ikke en Tangsnarre  

/Foto: TomDP 

 

Nederst: 
En ål  fra Amar strandpark. Den har lidt 

misdannet mund. 

/Foto: FotoOle 

 

Bagside: 
Øverst 
En krabbe i smukt medlys. 

 

Nederst: 
Så godt kan et lille krebsdyr se ud. Det 

ligner en almindelig tanglus, med blåli-
ge  farver. Den svæver egentligt ret flot 

med god afbalancering 

 

Til de der savner lidt ’jern’. Og ikke ka’ 

ha’ alt det med blomsterdyk. Se at kom-

me med dine billeder og beretninger.. 

Der er som regel plads... 

Bladudvalget:  

Næste møde: onsdag 12 september kl. 

21.00 Evaluering af seneste blad, og 

ideer til det næste drøftes på dette mø-

de. Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

Deadline: 13. oktober 2012 

Hos medlemmerne: 22-26 oktober 

Deadline:18 januar 2013. 

Hos medlemmerne: 28-31 januar 2013 

Baracuda 

41. årgang  Nr.  1 april 2012 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

Jan M. 

Ole E. 

Tom D.   

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O. 

  

Kasserer                   Sekretær 

Jesper M.    Aase P. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Søren S.  
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Lederen 

Hvad er det vi kan ? 

Aktiviteter. Mange forskellige aktivite-

ter. Det hele garneret i en lidt kærlig 

tone, som jeg i al fald selv har oplevet 

og glædet mig over på såvel tørdyk til  
Akariet i Helsingør, såvel som på det 

seneste fyraftensdyk til nordkysten.   

 

En kærlig tone, altså... 

Mener jeg mon fyraftensdykket den 21 

juni  - på årets længste dag?   Come 

on ..Det  var det jo MEGA fedt som-

mervejr. Så er det da banalt nemt at 

holde af hinanden, luften, solnedgan-

gen, en våd dykkerdragt, og et par 

stegte pølse. 

 
Pjat, må jeg så replicere: Jeg har ople-

vet det der lille kærlig strejf skinne 

igennem selv på en tur i regnvejr og 

rusk til Lynettehavnen, hvor smilene 

bagefter var så brede at de næsten kun-

ne mærkes på begge sider af sundet.  

De nåede fra kyst til kyst. Mens det 

dryppede af regnvand fra næstetippene 

og båden ruskede i søen. 

 

Vi har måske en upåagtet force: At vi 
gider hinanden og har et fællesskab her 

blandt ’dykkernørder’.  

 

 Og så vil jeg gerne henlede opmærk-

somheden på de sidste sider i bladet. 

Her kan du læse om  

’bestyrelsesnørdernes’ beslutninger og 

diskussioner.  

 

Det er sgu’ ikke helt uvæsentligt  for 

os alle sammen. 

/kærlig hilsen redaktøren 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i øvrigt alle kalender -

oplysninger her:  
www.baracudaturudvalg.dk 

 

Kalenderen er altid  

Opdateret også med bille-

der. Tak til  Allan for denne service 

Husk fyraftensdyk (næsten) hver tors-

dag . På det seneste var der folk med, 

som ikke havde dykket fra en dansk 

strand i mange år. .....   

 
Kontakt Birgit på 4072 8162 for til-

melding eller info. 

 

ELLER SE PÅ TURUDVALGETS 

HJEMMESIDE 

mandag 13/8 kl. 21 Åbent tur-  

udvalgsmø-

de 

søndag 19/8 Gummi-

bådstur 

torsdag 23/8 Bestyrel-

sesmøde 

tirsdag  11/9 Medlems-

møde

(måske?) 

onsdag 12/9 Åbent blad-

udvalg 

Lø/søndag 22-23/11 Elevdyk ** 
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Amager Strandpark 

Første gang man hører om, at der lig-
ger noget som hedder ”dykkerbanen” 
eller ”havheksen” derude på Amager 
Strandpark, tænker de fleste nok ”gab! 
Kan der være noget af interesse dér?”  
 
Sådan tænkte jeg i hvert fald selv for 

mange år siden, da jeg så planerne for 

området for første gang. Siden gik der 

mange år, og i 2005 blev strandpark-

området åbnet for offentligheden. Der 

gik dog et par år mere inden hele om-

rådet incl. dykkerbanen kunne tages i 

brug! 

Du har sikkert været derude og kender 

nok området, men nedenfor er et kort 

som viser, hvordan det ser ud. Det er 
vel nærmest som Køge Bugt Strand-

park i miniformat. 

 

Da dykkerbanen åbnede i 2007 var der 

blevet udført et ”kunstværk” udtænkt 

af en kunstner og en arkitekt på hav-

bunden. Værket består af flere rev op-

byggede af store sten, store beton klo-

akrør og diverse buer af armeringsjern. 

Samlet set er udformningen på papiret, 

så der formes en ”havheks” på bunden. 

Vanddybden på dykkerbanen er op til 

4,5 meter, og ingen kan vel i virkelig-

heden se hele dette kunstværk, blot 

dele af det, når man svømmer rundt 
derude. Men mon ikke der finder poli-

tikere, som har været med til at bevilli-

ge et beløb til udlægning af værket ud 

fra en tanke om at dette ville blive et 

fint kunstværk. Og tak for det! Det er 

nemlig blevet et sundt og godt sted for 

masser af plante- og fiskeliv; dette 

kunstige rev, som det jo i virkelighe-

den blot er. Inden for de sidste par år 

er det blevet rigtig flot og et godt dyk-

kersted, hvor man kan se masser af liv. 

 
 Det samme gælder også for dækmo-

len, som strækker sig ud mod pynten 

og Øresund. 

 

Rundt om i landet er mange stenrev 

forsvundet, fordi stenene er blevet 

brugt til anlæg af moler og havne. Der-

ved er også opfostringssteder for me-

get fiskeliv forsvundet. Dette er noget 

man de seneste år generelt er blevet 
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opmærksom på, og man er begyndt at 

udlægge store sten og klippeblokke på 

steder, hvor der før har været stenrev.  

 

F.eks. er der udført et større EU-

projekt med udlægning i nærheden af 

Læsø. Det skulle efter sigende være 

blevet en succes, og der skulle have 
etableret sig et sundt og levedygtigt 

fiskeliv på revet. På Amager Strand-

park er dette i hvert fald tilfældet, det 

kan enhver som dykker derude se. Fi-

skene er sikkert ligeglade med om re-

vene og de andre genstande tilsammen 

danner billedet af en havheks, som i 

øvrigt kun ville kunne ses, hvis alt 

vandet blev fjernet og man fløj i heli-

kopter henover området. 

 

Stedet er blevet et meget populært 
dykker- og uddannelsessted. Der er 

flere dykkercentre, som anvender ste-

det som deres husrev, og der ses ofte 

dykkere derude. Der har været en del 

dykkerture derude, f.eks. vores berøm-

te natdyk som afslutning på fyraftens-

dykkene sidst på sæsonen.  

Vi er flere som ind imellem tager en 

privat tur derud, når behovet for at få 

vand over hovedet melder sig. Det er 

et fint sted at træne forskellige teknik-

ker f.eks. inden for uv-foto. Man behø-

ver ikke at svømme så langt, og man 
kan ligge stille og roligt og søge moti-

ver inden for et meget begrænset om-

råde.  

 

Da der ind imellem dannes såkaldt 

idvand, når strømmen er nord- eller 

sydgående i Sundet, kan man godt 

blive overrasket af strømforhold, man 

ikke havde regnet med f.eks. mod-

strøm når man svømmer tilbage mod 

stranden langs stenmolen. Det skal 

nærmest være kraftig østenvind for at 
man ikke kan dykke derude enten på 

den ene eller den anden side af dæk-

molen. Blot en enkelt gang har Tom og 

jeg kørt forgæves til Havheksen, men 

så søgte vi over i kanalen ved kajak-
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skolen, hvor vi hoppede i vandet og 

svømmede ud gennem anløbshavnen 

og rundt om dækmolen til stranden – 

også en fin tur med masser af sort kut-

linger specielt i havnebassinet. 
 

Med hensyn til vurdering af vejret der-

ude, så findes der nu et web camera, 

som viser dykkerområdet m.v. Det 

findes på www.amager-strand.dk og 

det er web cam 1. 

 

Redaktionen har i dette nr. af bladet 

valgt at bringe en lille fotoserie med 

billeder taget det sidste års tid fra om-

rådet,. Se for og bagside. Vi håber at 

det giver et godt billede af det liv, der 
er derude.  

 

Dykkerbanen på Amager er nok den 

mest veludbyggede bane for dykkere i 

landet – i hvert fald indtil videre. Det 

forlyder nemlig, at man skal til at an-

lægge en dykkerbane ved Glyngøre 

med bl.a. skibsvrag, øvelsesbaner og 

endog en undervandsgrotte! Det første 

spadestik til denne bane skulle blive 

taget allerede til august i år. Det bliver 

spændende at følge udviklingen med 

etablering af denne undervandspark, 

som man ligefrem kalder den. 

Et hjertesuk: 

Et afsluttende hjertesuk drejer sig om 
transport af dykkerudstyr til dykkerba-

nen på Amager Strandpark, idet det er 

forbudt at køre i bil ud til dykkerstedet 

selvom området er reserveret til dykke-

re! Efter min mening kunne det nemt 

klares med et skilt med ordene ”Kørsel 

og parkering forbudt. Af- og pålæsning 

af dykkerudstyr dog tilladt”!  

 

Men nej, alt efter hvor lovlydig man 

er, så parkerer man ude på selve dyk-

kerstedet eller på de anlagte parke-
ringsarealer og bærer udstyret de sidste 

par hundrede meter til vandet. Eller 

også er det efter nærighed, fordi risiko-

en for at få en bøde er rimelig stor.  

Jeg har dykket flere steder i den store 

verden f.eks. på Gozo og i cenoterne 

på Yucatan, og her er det klart at der 

tæt ved dykkerstederne står skilte med 

at parkering er forbeholdt dykkere, da 

de jo har masser af tungt udstyr som 

skal bruges på stedet. 
 

Måske er der 

nogen i klubben, 

som har forbin-

delse til de høje-

re magter, og 

som kan gøre 

deres indflydelse 

gældende og få 

lukket op for 

kørsel med dyk-

kerudstyr. Det 
ville vi være 

mange, som ville 

sætte pris på. 

/fotoOle 

http://www.amager-strand.dk/


7 

 

 

En af klubbens største problembørn er vores kantbisseordning. Man-
ge løsninger har været forsøgt, og der er stadig ikke kommet en løs-
ning, som alle kan acceptere.  
 

Indtil vi har fundet ”de vises sten” inden for kantbisseordninger, er 

følgende ordning gældende:  

 

Alle klubbens DSF medlemmer skal være kantbisser! 

Hvis der ikke er en kantbisse, kan der ikke svømmes! 

Den aktuelle ordning er, at du skriver dig på kantbisselisten på 

opslagstavlen i klubben.   

Når du har taget din vagt, skriver du på opslaget, at du har 

taget din tørn og deltager derved i lodtrækning om et af de tre 

gavekort ved generalforsamlingen. 

Når du har gennemført din kantbissevagt kan du yderligere 

hente et kantbissekort til baren (værdi 50 kr.) hos et medlem 

af barudvalget. 

 

Hvis der ikke er en kantbissevagt til stede i svømmehallen, skal 

der findes en person blandt de fremmødte, der vil stå på kan-

ten, før svømningen begynder. 

 

Kantbissevagten kan fint deles af flere og alle, der har stået 

på kanten, kan skrive sig på kantbisselisten og deltage i lod-

trækningen om et af de tre gavekort. En gevinst i lodtræknin-

gen skal deles mellem alle, der har haft vagten den aktuelle 

dag. 

Kan ingen af ovenstående muligheder gennemføres, effektueres den 

gamle regel, hvor det gælder, at sidst ankomne i svømmehallen er 

kantbisse. 

Kantbisseordning 

Riv denne side ud af bladet. (nej, lad være….bare en joke) 

Laminer den, så den tåler fugt og medtag den i svømmehallen. 
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Malapascua April 2012 

Vi sidder mindst 20 dykkere på knæ på 
den kedelige bund på Monad Shoals 
og kigger i samme retning - på absolut 
ingenting! Klokken er 6 om morgenen 
og vi venter på rævehajer.  
 

Det er Charlottes og mit tredje besøg 

på Monad Shoals på denne tur og vi 

har set rævehajer, men jeg vil have 

billeder og video og det vil bare ikke 

lykkes. Inden turen har jeg investeret i 

et Canon 7D og et undervandshus fra 

Ikelite - og jeg synes der er voldsomt 

mange knapper på det hus. På den før-

ste tur til Monad Shoals har zoomrin-

gen i undervandsporten skubbet til 

objektivets autofokus-knap så den står 
på manuelt fokus - som bare ikke er 

tilgængelig under vandet! Altså nogen 

få uskarpe billeder efterfulgt af stor 

frustration og bogtstaveligt talt kors-

lagte arme hos undertegnede under 

vandet. Og rævehajer så vi masser af. 
På næste tur var der knap så mange 

rævehajer, og min mentale blokering 

blev overført til kameraet som var helt 

utilbøjelig til at tage billeder eller vi-

deo uanset hvad jeg trykkede på.  

 

Da jeg kom op på båden fungerede det 

selvfølgelig upåklageligt. Mere frustra-

tion. Nu er det som sagt tredje forsøg 

og jeg har lånt Charlottes kamera som 

er et lille kompakt Canon Ixus. Pludse-

lig hiver vores instruktør Noel i mig og 
jeg bliver irriteret da jeg tænker at han 

Udsigt fra Exotic Island and Dive resorts restaurant 
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nu har fundet end-

nu en mærkelig 

nøgensnegl han vil 

vise mig, men nej 

- det er en lusket 
rævehaj som kom-

mer bagfra og vil 

studere den flok 

mærkelige skab-

ninger der sidder 

på række og glor 

ud over dropoff.  

 

Jeg får på forunderlig vis kameraet til 

at virke og får en god video af et stk 

rævehaj der kommer ind fra højre, står 

i profil-positur foran kameraet, slår 
smut med halen og forsvinder ud til 

venstre. Bingo!!  

 

Nye dykkere: 

Charlotte og jeg er på trods af vores 

sammenlagte alder tæt på 100 år ret 

grønne inden for sportsdykning. Vi tog 

certifikat i 2009, dykkede meget i Dan-

mark i både varmt og knap så varmt 

vand og gik så videre til dykningen i 

udlandet. Vi har været meget begej-
strede for Rødehavet, for det er både 

overkommeligt i pris og fyldt med 

oplevelser, men nu skulle vi prøve 

noget andet og Fillipinerne virkede i 

brochurerne både meget anderledes og 

stadig ikke helt uoverkommeligt i pris.  

 

Malapascua : 

Vi bookede rejsen til Malapascua hos 

Kingfish - et firma vi kun har gode 

erfaringer med. Malapascua er mest 

kendt for sin "garanti for rævehajer" på 
dykkene på Monad Shoals, men er 

også kendt for et rigt makroliv med 

pygmæsøheste, "standard-søheste", 

nøgensnegle, mandarinfisk, minimuræ-

ner, kæmperejer, havslanger m.m.m. 

Ud over de 3 dyk på Monad Shoals 

hvor vi ud over rævehajerne også så 
devilrays på afstand, dykkede vi på de 

lokale rev omkring øen.  

 

Dykning fra Trimaraner: 

Dykningen foregår fra udriggerbåde - 

en slags trimaraner - og det er en for-

nøjelse. Der er god plads til udstyret 

og det er nemt at komme i og ikke 

mindst op af vandet igen. Dykkerin-

struktørerne ved præcist hvor de skal 

finde det vi skal se - men deres en-
gelskkundskaber kniber det med - det 

gør dog ikke så meget under vandet.  

 

Det flotteste dyk: 

Det nok flotteste dyk - fraset dem med 

rævehajerne - var ved Chocolate Island 

som er en lille og vistnok ubeboet ø 

som ligger ca ½ times sejlads fra Ma-

lapascua.  

 

Der er tale om en fantastisk under-

vandshave med forunderlige blødko-
raller der bedst kan sammenlignes med 

en japansk have med "bonzai-koraller" 

der ligner små juletræer og buske i 

gult, hvidt og grønt.  

 

Rævehaj på Monad Shoals 
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I denne fantastiske have finder man så 

det eksotiske makroliv med farvestrå-

lende nøgensnegle, frogfish, minimu-

ræner, søanemoner, anemonefisk og 

meget mere. Det er en slags havevan-
dring i en undervandshave som 100 

landskabsarkitekter ikke kunne have 

lavet flottere.  

 

Husrevet: 

Var alt så lige så flot som Chocolate 

Island? Nej, husrevet med nedkastet 

jeep og andet skrammel var gab-

kedeligt og nogle rev var også på ni-

veuaet "Fint-så-har-vi-set-det-kan-vi-

komme-videre-nu?" 

 

 Fremhæves på positiv-listen skal dog 

også et flot vægdyk ved Callamangan 
og natdyk ved North Point med man-

darinfisk i parringsdans. Mandarinfi-

skene bliver dog noget flove over at 

blive iagttaget af 10 dykkere med store 

UV-kameraer med dobbelt-blitz, så de 

nægter forståeligt nok at deltage i den-

ne undervandsporno, men vi fik da et 

billede af en solo mandarinfisk - og 

den ER flot!  

 Skorpionfisk - meget samarbejdsvillig og stillestående. 
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 Makkertjek  

Traumatisk historie 

Fik jeg fortalt hvorfor jeg brugte Char-

lottes kamera på det tredje dyk på Mo-

nad Shoals? Traumatisk historie! Efter 

flere dyk med Canon 7D og Tokina 10
-17 mm fisheye ville jeg prøve kame-

raets standardobjektiv, hvilket kræver 

en anden port på UV-huset. Jeg samle-

de udstyret og tog det ud på en lille 

snorkletur i vandkanten.  

 

Pludselig var der "bølgeeffekt" på bil-

ledernes nederste del! Op af vandet og 

tjekke. Der står en lille sjat saltvand i 

bunden af huset så O-ringen har ikke 

holdt tæt! Jeg piller batteriet ud og 

tjekker alt - kameraet virker dårligt 
nok fugtigt, men jeg kan se et par drå-

ber i batterihuset.  

 

Lidt senere finder jeg ud af at der også 

sidder et backup-batteri og det lækker 

noget kedeligt udseende væske. Ud 

med det også. Skille ad, tørre, tørre, 

tørre (godt man har aircondition). 

Samle igen, fungerer fortsat ikke, men 

kommer dog med fejlmeddelelser på 

displayet, hvilket jeg tænker er et godt 
tegn.  

 

Eder og …... 

Hjemme har jeg indleveret kameraet til 

hvad jeg troede ville være en mindre 

reparation, men det koster mere end 

huset kostede fra nyt! Eder og forban-

delser over dyre danske reparationer.  

 

Nu leder jeg efter et billigt fotoværk-

sted eller måske et lettere brugt hus.  

 
Men bortset fra at fillipinsk saltvand 

ikke er godt for elektronik, kan Mala-

pascua klart anbefales for dykkere med 

alle erfaringsniveuaer.  

 

Om os: 

Charlotte og jeg er PADI-uddannede 

med AOW-certifikat, men vi tænker 

begge at vi først har lært at dykke efter 

at vi tog certifikatet. Vi meldte os ind i 
Værløses Undersøiske Gruppe kort tid 

efter at vi tog certifikat, men skiftede 

til Baracuda fordi vi gerne ville være i 

en klub med et højere aktivitetsniveau 

- desværre har vi selv været helt inakti-

ve med dykning i Danmark og frem-

møde til klubaktiviteter efter klubskif-

tet.  

 

Vi håber ikke det betyder at vi er fær-

dig med dykning i Danmark, men må-

ske skal vi lige genfinde glæden ved de 
dykkeroplevelser man kan have i Dan-

mark. Vi håber det lykkes. 

 

/Tekst og foto  

 Ejvind Frausing 

Charlotte Vinther 

Dette nummers Makkertjek  er desvær-

re aflyst. Det svarer lidt til at ’Se og 

Hør’ udkom uden royalt stof.  Redakti-

nen beklager. 

Desværre blev vedkommende arbejds-

ramt i sidste øjeblik. Vi fortsætter seri-

en næste gang. Redaktionen udpeger 

om nødvendigt et andet medlem til 

offer for denne ærefulde spøg. 
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Lysekil 16. -20. maj 2012 

Hvad er det der gør en tur vellykket? 
Et godt sted er naturligvis ikke at for-
agte; men god planlægning og godt 
selskab også vigtige ingredienser. 
 
Undertegnede, der er et stort set uskre-

vet blad i dykkersammenhæng men 

med årtiers erfaring i spejderture og 

planlægning af loppemarkeder, kom til 

turens planlægningsmøde åben for at 

finde ud af hvad en Baracuda dykker-

tur nu var for noget. 

 

Rutine og overblik prægede mødet og 

det var derfor med et godt og trygt 

indtryk, jeg sammen med foto Ole var 

på rundtur for at købe mad ind onsdag 
inden vi tog afsted. 

 

Turen derop: 

Torsdag morgen blev Ole hentet af Jan 

M. kl.06,00 og de samlede mig op i 

Bagsværd på vej til Svenskerfærgen i 

Helsingør.  
 

Mad og dykkergrej gjorde pladsen lidt 

trang på bagsædet og jeg var glad for 

at Allan havde taget mit telt og ligge-

underlag med på båden. 

 

Ca. 5 timers kørsel, kun afbrudt af de 

nødvendige ophold, kaffe og dehydre-

ring og lige et enkelt smut til CoopByg 

ved Uddevalla, for at hente dele til 

makkerliner, æg og mælk. 

 
Vel ankommet til Fossens Camping 

kunne vi slå telte op og installere os. 
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Er tremandshold en god ide? 

Da vi ankom var dagen første dyk 
overstået og vi kunne nå et eftermid-

dagsdyk fra slisken ved campingplad-

sens mole. 

 

3 mand afsted og allerede efter 5 mi-

nutter havde vi ingen anelse om hvor 

Jan var. Sigtbarheden var bare ikke ret 

god og der var meget bundmateriale, 

der blev hvirvlet op. 

 

Både Jan og jeg var i våddragt; men 

det til trods, var det først da vi kom op 
på land igen og skulle af med dragten, 

at det blev lidt koldt.  

 

Dejligt med det første dyk. 

 

Maden: 

I lejren (3 hytter og i alt 4 telte) var 
arbejdet med aftensmaden ved at gå i 

gang.  

 

Forplejningen var intet mindre end en 

luksuriøs oplevelse, når man er vant til 

Det danske Spejderkorps kulinariske 

niveau. Det var en rigtig god oplevelse 

– niveauet kunne sænkes og det ville 

stadig være fint. 

 

Alle deltog med madlavning (efter 

plan) og derudover med opvask og 
”det løse”.  

 

Ind imellem opvask, fyldning af fla-

sker og ophængning af grej blev der tid 

til at tale om dykkene, både de afhold-

Adgangsvejen til de to af husrevene: T.V.: ”Den dybe væg.”  

T.H: ”Væggen ”  (   Fantasifulde navne ikke sandt?)  
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En søfjer fra Lysekil. Med lidt drama-

tisk lygtelys på.    

te og de kommende. Dejlig stemning 

hele vejen igennem – en rigtig god ide 

at melde sig ind i en dykkerklub. 

 

De fleste af os krøb vist rimeligt tidligt 
til køjs. Den eneste undtagelse var vel 

Kim J. vor bager, der hver aften sørge-

de for at vi hver morgen havde frisk-

bagte boller. 

 

Natten imellem torsdag og fredag bød 

på mere vind end vi i teltene synes om. 

Med sus i teltdugen og elskovshung-

rende duer i skoven, kan det være 

svært at få en hel nats søvn så det var 

ekstra godt at være gået tidligt i posen. 

 
Morgensamling: 

Morgenmaden, der blev indtaget i mid-

terste hytte, blev afsluttet af Allan, der 

annoncerede dagens bådture og i det 

hele taget holdt godt styr på tropperne. 

Fænomenet gentog sig hver morgen, 
betryggende og praktisk. 

 

Fossens Camping har et par Husvægge 

som er lette at komme til direkte fra 

stranden.  

 

Dykning i Norden: 

Jeg var meget spændt på hvad det var 

og hvor koldt det ville vise sig. Det var 

mine første dyk i nordiske farvande  

efter AOW og flere havde fortalt mig 

at det ikke er værd at dykke i Danmark 
fordi det er for koldt og der er alt for 

ringe sigtbarhed.  

 

Var det så umagen værd: 

Ja det er koldt og ja sigtbarheden er 

klart ringere end mange steder i Det 

røde Hav; men der er bare ingen der 

skal komme og fortælle mig at det er 

dårligere at dykke heroppe nordpå. Vi 

har simpelthen bare noget andet at se 

på og at koncentrere os om. 
 

På væggen ved Fossens Camping ople-

vede jeg så stor en variation i flora og 

fauna at det sagtens kan blive til flere 

ture derop. 

 

Alsbäck 

En enkelt bådtur blev det også til. På 

den nordlige side af fjorden ligger Al-

bæk, hvor der blandt andet kunne fin-

des søfjer. Med mine 3mm 4element 

handsker blev det noget koldt om fing-
rene på 34 meter; men skidt, man er 

der jo ikke så længe og oplevelsen var 

god. Sådan gik det dyk efter dyk til vi 

søndag efter frokost skulle forlade 

Fossens Camping og køre hjemad.  
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Oprydning og genplacering af tallerke-

ner og bestik blev klaret. Store volumi-

ner af medbragt rødvin blev hældt ud.  

 

Båden sat på trailer og efterfølgende 
pakket med kompressorer. 

 

Turen hjem: 

Turen hjem over Øresund i aftensolen 

og et smukkere end sædvanligt Kron-

borg gav os en rigtig god afslutning på 

turen – vi og de andre danske, der 

vendte hjem fra en tur i den store sven-

ske oplevelsespark. 

 

Tak til jer alle for en dejlig oplevelse, 

der indfriede alle de forventninger, jeg 
havde til Lysekilturen 2012. Jeg kan 

kun anbefale andre at tage med og jeg 

vil med stor sandsynlighed skrive mig 

på listen til næste år. 

 

/Tekst: Den Nye Carsten  

/Foto Allan og Jan 

Rabatter på dykkerud-

styr. 
Redaktionen indsamler fortsat oplys-

ninger om mulige rabatter eller lig-

nende i forbindelse med køb eller ser-
vicering af dykkerudstyr.  

Oversigt:   

ScubaGear på Amager:  

 http://www.scubagear.dk  

Kingfish 

 http://www.kingfish.dk  

Se ny aftale side 17 

10 % rabat  til DSF  medlemmer.  

Hold til højre for den 

sorte stribe (hav dén på ven-

stre hånd) i svømmehal-

len…Så støder vi ikke 

sammen. ;-)  

OBS 
Orientering til Baracudaer-

ne om Svømning 
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Opslagstavlen 

som teknisk assistent hos Alfa-laval 

Og for at holde kondien i nogenlunde 

orden cykler jeg en del ved siden af. 

 

Det var lidt om mig, jeg glæder mig til 
at være sammen med jer og lære jer 

alle at kende. Dykkerhilsen Felix 

Nye medlemmer: 

Her vil vi bringe billede og informatio-

ner om nye medlemmer i klubben.  

Hej Baracuda´s 

 

Som nyt medlem er jeg blevet bedt om 

at skrive en kort intro om mig . 

Jeg hedder Frank men bliver i dykker-
kredse kaldt  Felix  

 

Jeg startede som dykker i 2000, og har 

efterhånden et par dyk på bagen  Når 

jeg dykker gør jeg det helst med min 

rebreather en eCCR enhed (rEvo III)  

Jeg er uddannet som instruktør og væ-

ret aktiv freelance instruktør siden 

2003 sidst hos Scansub DK Diver i 

Roskilde.  jeg er også Trimix og Ni-

trox dykker samt Mixer-blender… 

Når jeg ikke dykker passer jeg mit job 

Dykkerstatistik  hos Hyber-

bar  
Hyberbar planlægger at lave en stati-

stik over hvordan vi dykker. De efter-

lyser derfor dykkere, der gerne vil bi-

drage til statistikken med en kopi af 

deres dykkeprofil fra deres computere. 

 

Kravene til dem der ønsker at bidrage 
til deres arbejde er, at man skal have 

mere end 25 dyk om året, dykkene skal 

være på luft (Nitrox 21) og være mel-

lem 0 og 50 meter. 

 

Målet med arbejdet er at gøre dykning 

mere sikker. 

Er du interesseret, kan du sende en 

mail til Hyberbar på adressen:  

FieldOperator@hyperbar.dk. Skriv lidt 

om dig selv, din dykkeruddannelse og 

hvilken type dyk du laver. Husk at 

oplyse hvordan Hyberbar kan komme i 
kontakt med dig. 

 Alle kan deltage uanset uddannelses-

niveau.  

Besøg deres hjemmeside /redaktøren  
Spændende læsning her... 
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Opslagstavlen 
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Mere Lysekil 

Den 16 maj var det tid til den årlige 
Lysekil tur. 16 personer incl. familie 
havde valgt at tage turen derop. 
Undertegnede havde ikke været med 
på turen før, så det var med nogen 
spænding at jeg meldte mig. 
 
Det var første gang jeg skulle dykke 4 

dage i træk, så for en sikkerheds skyld 

havde jeg taget min familie med. Så 

havde de også mulighed for lidt ferie. 

Jeg var også spændt på at afprøve min 

første dykkercomputer, en suunto 

cobra, som altså skulle stå sin prøve på 

denne tur. 

 

Geografi: 
Geografisk er vi ca 100 km nord for 

Göteborg. Lysekil ligger i starten af 

Gullmarsfjorden, som strækker sig ca 

30 km. ind i Sverige.  Gullmarsfjorden 

er Sveriges mest udprægede fjord med 

fjordtærskel. En fjordtærskel er lidt 

lige som en dørtærskel, nemlig en for-
højning. Dette betyder at indgangen til 

fjorden ikke er så dyb (20-40 m), mens 

resten af fjorden kan være ned til 118 

m. Dette er med til, at give en stor va-

riation, indenfor både flora og fauna. 

Af samme grund er fjorden Sveriges 

eneste marine naturreservat. 

 

En anden grund til at Gullmarsfjorden 

er et godt sted at dykke, er at man altid 

kan finde en vig hvor der er læ hvis det 

blæser. Man kan komme lige så dybt 
som man vil, selv på et stranddyk. Alt-

så er alle muligheder tilstede for en 

vellykket tur. 

 

Vil man ind til Lysekil by, kan man 

tage den gratis færge, som sejler i fast 

De berømte kæder ved Gåseklåvan 
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rutefart mellem Skår og Finnsbo. Dette 

var der dog ikke mange der nåede, da 

det meste af tiden gik med dykning. 

 

Det havde regnet meget om eftermid-
dagen før vi kom, og der var derfor 

meget vådt ved hytterne. Man måtte 

springe for ikke at få våde fødder. Vej-

ret var dog med os på resten af turen, 

for efter vi kom, faldt der stort set ikke 

en dråbe regn.  

 

19 maj. Dyk ved Skåreberget/

Gåseklåvan   Allan, Søren, Bent, Jais, 

Jørn, Kim. Dybde 34,8 m.43 min. 

Allerede om fredagen havde vi sejlet 

hen til Gåseklåvan for at dykke. Det 
blæste dog en del, så det var for farligt 

at lægge til ved klipperne. Derfor blev 

det først om lørdagen at vi fik fornøjel-

sen. 

 

Skåreberget er en klippe som er ca. 40 

meter høj. Den er næsten lodret, og 

fortsætter 60-70 meter ned under van-

det. Altså vægdykning så tæt på land 

som man kan komme. 

Dykkerstedet er nordvendt og ligger i 
skygge det meste af dagen. Derfor kom 

vi først derhen kl. ca. 16.30, så solen 

kunne lyse direkte på dykkerstedet. Nu 

skinnede solen så ikke lige den dag, 

men skidt.  

 

Våddragtsdyk 

Det vil være løgn og sige at vandet er 

varmt på denne årstid – eller på nogen 

årstid, når man kommer ned på 30-35 

m. Derfor vil dykkere i våddragt (mig 

selv) helst dykke til sidst, så man ikke 
plages af afkøling. Søren og jeg kom 

dog alligevel til at dykke først, da jeg 

lige havde købt en overlevelsesdragt – 

og der var jo også 2 andre våddragts-

dykkere. Hvis man har våddragt, kan 

en overlevelsesdragt stærkt anbefales, 

da den kan gøre udslaget for om man 

er varm nok til at dykke 2 gange på en 

tur. 

 
Vores båd var tøjret til 2 kæder som 

var boltet ind i klippevæggen. Den ene 

var rustet over lige under vandoverfla-

den, mens den anden fortsatte ned til 

mindst 40 meter. Hvorfor de var der, 

vides ikke, men de er et vigtigt pejle-

mærke under dykningen, da man på 30 

meter ved præcist hvor man er, i for-

hold til båden.  

Lygter er en god opfindelse: 

Lygter har indtil videre været underpri-

oriteret i min dykkerudrustning. Jeg 

har en Scubapro Nova Light(30 lu-

mens), som kun kan betegnes som en 

nødlygte. Heldigvis havde Søren en 

(rigtig) lygte på ca.  400 lumens, som 

jeg lånte. 

 

Søren, som også var min dykkermak-

ker, havde som primær lyskilde, en 
MagicShine MJ850 som lyser med 

1200 lumen.  Den gav et ganske for-

nuftigt lys, som vi blev glade for, da vi 

kom ned på dybden. 

 

Lygten kan være nødvendig.  



20 

 

 

Vi dykkede ned langs kæden på klip-

pen, og efter 5 min var vi nede på 32 

meter. Kæden, den fortsatte ned i dy-

bet, der som nævnt, fortsætter 60-70 

meter ned.  
 

Den manglende sol, og det at vi dykke-

de på en nordside, gjorde at der var 

buldrende mørkt omkring os. Dykket 

var lige pludselig blevet til et natdyk, 

hvilket kom lidt bag på mig. Søren 

kom med en meget fornuftig bemærk-

ning før vi dykkede ned, nemlig at 

man altid skal lyse foran sin makker. 

Så ved denne hvor man er, og man kan 

ud fra lygtens bevægelser tolke om 

makkeren er ok - meget vigtigt når 
makkeren jo ikke kan ses mere. Indly-

sende (!), og basic knowledge – men 

så meget mere vigtigt at man husker 

det. 

 

Næsten et natdyk: 

Det er nærmest en ud af kroppen ople-

velse at natdykke. Da det er et meget 

begrænset synsfelt man har til rådighed, 

er hele ens bevidsthed koncentreret om 
det man ser - man er nærmest det sted 

som er oplyst. En meget uvant fornem-

melse i et uvant miljø. Der var mange 

klippeudhæng som vi var inde under. 

Nogen gange skete det umærkeligt, og 

det var først når man lyste op, at man 

opdagede at man var inde under en klip-

pe – lidt spooky.  

 

Da vi var nede på 34 meter, prøvede 

Søren og lyse nedad, og der på klippe-

væggen i ca. 40-45 m dybde, så vi en 
kæmpe krabbe – muligvis en Kamjatka 

krabbe. Jeg plejer at pille ved alt som 

jeg kommer i nærheden af, men jeg 

kunne for en gangs skyld godt styre mig 

– den var rigtig stor. 

Artiklens forfatter 

ved Gåseklåvan 
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Klippedykning er meget specielt, især 

når man ikke kan se bunden under sig. 

Man svæver nærmest i intetheden, og 

har kun den oplyste klippeside og refe-

rere til. En helt fantastisk fornemmel-
se. 

 

Dette dyk var også første gang jeg fik 

rigtig glæde af min Suunto Cobra. 

Hidtil har jeg måtte læne mig op af 

andres computere, eller dykke efter 

kassedyk-modellen. En noget begræn-

sende faktor, når man gerne vil have 

maksimalt tid og dybde ud af ens dyk. 

Jeg kunne nu tilpasse dykket så jeg 

kunne undgå tvungent dekostop, og 

altså dykke ”til grænsen” 
 

En selvfølge for garvede dykkere, men 

for mig en mulighed jeg ikke havde 

haft til rådighed før nu.   

Dykket blev på 43 min, luftflasken

(næsten) tom, og jeg havde fået et af 

de absolut bedste dyk skrevet ind i 

bogen.  

Skal jeg drage en lære af dette dyk, er 

det at man ikke kan få nok lys, når 

man skal dykke dybt.  
 

Derfor har Jeg luret lidt på det tilbud 

fra Kingfish, som Ole har sendt til os. 

De har nemlig min næste lygte, som 

muligvis bliver en Magicshine MJ-878 

på 2200 lumen (beklager Søren, men 

nu får du baghjul). Det er jo lidt af en 

opgradering, og det vil selvfølgelig 
kræve våbentilladelse fra min kone – 

hvis I forstår. Men når det er klaret, så 

er jeg frisk på Gåseklåvan igen. 

 

Natdyk Ved Fossen Camping/husrevet 

venstre og retur. Bent, Jais, Søren og 

Kim. Dybde 20,7 m. 33 min. 

Efter dykket på Gåseklåvan, tog vi 

hjem og spiste aftensmad. Det var me-

ningen at vi skulle dykke igen kl. 

22.00. 

 
Først skulle jeg dog lave boller til da-

gen efter. Altså nødvendigt arbejde før 

de næste fornøjelser. Jeg nåede kun 

lige at få bagt bollerne før vi skulle af 

sted kl.22.00 

 

4 friske 

Dagens strabadser havde åbenbart ta-

get hårdt på de fleste, så vi var kun en 

hård kerne på 4, som var friske på en 

tur i mørket. Kl. ca.22.40 var vi i van-
det, klar til en tur på husrevet. Vi valg-

te turen til venstre, da Jørn, Jais og jeg, 

havde taget turen om formiddagen. Vi 

havde altså området i frisk erindring. 

  

Som med Gåseklåvan, gælder det om 

at lyse for hinanden, og i det hele taget 

være opmærksom på at andre også 

kan/skal have glæde af ens lys.  

 

Nattens trofæer 

Vi havde fornøjelsen at hilse på en 
velvoksen hummer. Jeg har tidligere 

prøvet at stikke en pegefinger for langt 

frem til en hummer, og ved den lejlig-

hed lærte jeg hvordan man skal holde 

dem - hvis man altså absolut skal. Det-
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te blev selvfølgelig afprøvet, og da jeg 

slap den, var den lynhurtigt væk med 

nogle kraftige slag med halen. 

Der var rigtig mange erimitkrebs, som 

nogle steder lå strøet ud over sandbun-
den. Når man rørte ved en, løb den af 

sted og ramlede ind i en anden som 

ramlede ind i en tredje osv. Man kunne 

se en dominoeffekt, hvor man kunne få 

ca. 100 krebs til at løbe omkring, blot 

ved at røre en enkelt. Vi så også et 

kæmpe søpindsvin ca. 30 cm i dia. 

Rørorme og en ål til sidst. Det meste af 

det man ser på et natdyk, er der også 

om dagen, men ofte lægger man ikke 

mærke til det fordi der er så mange 

andre ting at se. Man kan sige at ens 
opmærksomhed er mere skærpet om 

natten, da det kun er det man lyser på, 

som tiltrækker opmærksomheden.  

 

Lysekil har mange muligheder på et 

lille område. Man kan fra stranden 

vade ud og dykke 30-40 m ned. Der er 

frit valg på alle (klippe) hylder.  

 

For mig har det været den største sam-

lede dykkeroplevelse jeg har haft indtil 
dato. Ikke mindst i kraft af 8 dyk på 4 

dage. Altså mine varmeste anbefalin-

ger til alle andre dykkere.  

 

Om søndagen blev Baracuda´s 40 års 

fødselsdag fejret. Allan havde hentet is 

for at fejre den runde dag. Selv havde 

jeg også et lille jubilæum, nemlig mit 

50 dyk. 

 

P.S: 

Der var ingen dykkeskandaler på tu-
ren, en glemte at tage finner på, en 

anden sit bly. Småting, og jo noget 

man opdager ret hurtigt.    

 
/Kim 

En hummer fra forrige års tur til Lysekil ,/FotoOle 
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Formandens ord. 

Hip Hip Hurra … Tillykke med 
40 års jubilæet. 
Det blev en god jubilæumsfest, hvor 

mange gamle ansigter dukkede op og 

vi fik et par røverhistorier fra gamle 

dage. Det var hyggeligt. En stor takt til 

festudvalget, der havde lavet et kæmpe 
arbejde for at få det hele til at klappe 

på dagen. 

 

Sommerferie 

Vi står over for sommerferien. Svøm-

mehallen er lukket og vi skal på ferie 

med vores familier. Jeg håber vi får en 

sommer, der bliver værd at mindes, for 

lige nu, mens jeg skriver dette, pisker 

regnen ned, hvilket giver mere efterårs 

stemningen end sommerferie. Det dan-

ske sommervejr er for øjeblikket er til 
pejs, varm kakao, hjemmebag og ludo. 

Vi må håbe på at det retter sig op i de 

kommende uger, så vi kan få nogle 

gode feriedage. Jeg kunne for eksem-

pel foreslå, at bruge regnvejrsdag i 

sommerferien på at læse klubbens hus-

orden igennem. Den står over for en 

revidering og input fra jer er meget 

velkommende. Bestyrelsen tager fat på 

opgaven på næste bestyrelsesmøde og 

vi modtager gerne inputs fra dig. En 
mulighed er også, at reflektere lidt 

over vores kantbisse problem. 

Jeg stille gerne en god flaske Amarone 

på bordet til den der kommer med en 

holdbar løsning. 

 

Bemanding i svømmehallen: 

For et par måneder siden havde jeg en 

samtale med bademesteren. Han var 

dikteret af kommunen, at han skulle 

spare og en løsning kunne være, at vi, 

som brugere, selv lukkede svømmehal-
len hver mandag aften. Poul-Erik kun-

ne spare 2 mand og vi ville få en god 

og fleksibel ordning, der ville mulig-

gøre, at vi nemmere kunne låne hallen 

på andre tidspunkter til kurser og 

workshops. Desværre var kravet, at vi 

skulle stille med en livredderuddannet 

hver mandag, for at ordningen kunne 

komme plads. Med erfaringen fra kant-

bisseordningen og vores blandede mø-

defrekvens, kunne vi i bestyrelsen se, 
at ideen var umulig at gennemføre i 

praksis. Poul Erik kunne også godt se 

problemet, så løsning er blevet, at han 

reducerer sin aften stab til et absolut 

minimum (en mand M/K).  

 

Egne kræfter: 

Det kommer ikke til at betyde noget 

særligt for os. Da vi klarer os selv, 

stort set. Skulle ulykken ske, må vi 

leve med risikoen, at det bliver en 

”Pamela Anderson” eller en ”Brad 
Pitt”, der kommer til at livredde os. 

Det vigtigste er dog, at vi har en vel-

fungerende kantbisseordning. 

Fortsættes på næste side 
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Sensommerture: 

I det mere dykkerpraktiske hjørne, 

påtænker jeg at genoptage vores tidli-

gere sensommer ture.  

Jeg har en forestilling om Østersøen, 
alternativt Langelandsbæltet med fo-

kus på vrag. Er der interesse for det, 

vil jeg gerne høre fra dig, så vi kan 

finde en weekend, få båden reserveret 

og booket nogle hytter.  

 

I troen på at der vil komme lidt som-

mer til os alle, eller i det mindste noget 

dykkervejr over middel, vil jeg ønske 

alle i klubben en god sommerferie. 

 

/Formanden 

Opskrift: 

1 Kenwood røremaskine, 1500W. 

6 dl  vand 

1 spsk salt (20 g) 

3 dl tykmælk (kan erstattes af vand) 
150 g revet gulerod 

150 g revet æble (150 g) 

1 pk gær (50 g) 

2½ dl solsikkeolie 

2½ dl durumhvede 

2½ dl speltmel 

2½ dl hvedeklid 

2½ dl rugmel el andet groft mel 

Hvedemel indtil dejen er tilpas. 

 

Salt, tykmælk, solsikkeolie, gær og 

vand røres sammen med reven æble og 
gulerod i en stor skål. Diverse mel 

tilsættes. 

 

Dejen æltes godt sammen, til den er let 

Lysekil boller til  

16 personer. 

Redaktøren plagede Kim til at aflevere 

en opskrift på de boller, som han lave-

de på turen til Lysekil.  Nu mangler vi 

bare at få opskriften på Gearløs’ ele-

fantboller 

Se Kims historie side 18. 

klæbrig (½ time hvis den skal være 

rigtig god).bv   

Dejen sættes til koldhævning i køle-

skab i ca. 8-15 timer. Dejen tages ud af 

køleskab og stilles til efterhævning i 
ca. 1-2 timer ved stuetemperatur. 

Bollerne formes (vægt ca.90 gram). 

 

Bollerne kan evt. dyppes i en blanding 

af mælk og tykmælk, og rulles i bir-

kesfrø, solsikkefrø eller andet.  

 

Bollerne efterhæver i yderligere 1 

time. 

Bages ved 200º C i ca. 17 min. Midter-

ste rille. 

 
Trick til efterhævning:  

Bollerne sættes i ovnen på midterste 

rille.  

 

Et fad med varmt vand sættes i bunden 

af ovnen. Dette giver mere luftige bol-

ler.  

 

Husk at denne opskrift er til 16 perso-

ner, og bør røres af 2 omgange, ellers 

bliver røremaskinen ked af det. 
/Kim 
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Formænd til 40 års jubilæum 

Stående:  

Jeppe D.  

Carsten M. "Mølposen"  

Per L. "Land og Sø"  

Eddie "Amin"  

 

 

 

/Info: FotoOle  

Siddende: 

Ole B.  

Henrik P. "Viking"  

Peter Oldrup "Bobby"  

 

Udover de viste formænd har 

"Lakridsen" Jørgen M. Petersen også 

været formand for klubben.  

Fra venstre mod højre:  
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Referat fra 
 bestyrelsesmøder 

os i svømning ? 

Hvis vi ikke selv vil stå for at lukke 

hallen, og der absolut skal spares, kun-

ne vi foreslå Poul-Erik at der kun er én 

livredder til stede om mandagen, samt 
at vi uden for elev-undervisnings peri-

oden går kl. 21. 

 

Ole har forhørt sig – vistnok hos XL-

byg - om hvad det vil koste at få mate-

rialer til loftet for at få dæmpet aku-

stikken, og har fået et tilbud på 24.200 

kr. Har snakket med Jens, som ville 

kunne få fat i noget til loftet til 11.200 

kr. Poul har snakket med foto-udvalget 

om at man kunne lave nogle flotte bil-

leder, som man kunne sætte op i for-
skellig 'dybde' for at tage noget af aku-

stikken. 

 

Ole har snakket med elektriker-Jesper 

om at komme med bud på et bedre lys 

(i  'opholdsstuen'). Tom mente at Led-

lys kunne være godt i kanten, når lyset 

skal være mere hyggeligt til fester, 

men der skal også være mulighed for 

godt med lys til teoriprøver. Ole og 

Jesper havde snakket om at sætte op i 
3 grupper med lys-dæmper, så der er 

alle muligheder. 

Vi har fået ok fra Jytte til at sætte pla-

der og lys op så længe der er mindst 

2,5 meter til loftet. 

 

Ole har underskrevet en brugsaftale 

hvor det tydelig fremgår at det ikke er 

tilladt at holde private fester i klubben. 

Måske bør vi informere mere her. 

 

5: U- og afsluttede opgaver. 
Se vedhæftede opgaveliste. 

 

Skift af låsesystem: Ole kunne fortælle 

at vi ikke får nye nøgler eller nyt låse-

system på Jyttes (halinspektørens) 

Torsdag d. 19. april 2012 
 

1: Valg af dirigent.  Henrik blev valgt 

til ordstyrer.        

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede. 

Aase var der, så hun tog referat. 

3: Godkendelse og underskrift af refe-

rat fra sidste møde.   

Referat fra sidste møde blev under-

skrevet. 

4: Orientering fra formanden.  
Vi har fået henvendelse fra Bademe-

steren Poul-Erik om at der skal spares, 

så han vil høre os om hvad vi ville sige 

til ikke at have livredder på og selv 

lukke svømmehallen mandag aften.  

Derunder også at sikre os at der ikke er 

nogen i lokalerne når vi låser og sætter 

alarmen til. Hvis det skal indføres, 

hvem sørger så for at lukke og slukke 

hver mandag ? 

 
Og vi skal være helt sikre på at der 

hver mandag er mindst én, der har 

godkendt førstehjælp og er helt opdate-

ret i det. Det er svært nok i forvejen at 

få nogen til at være kantbisse, og dette 

bliver nok endnu vanskeligere hvis det 

også kommer til at indebære, at man 

skal være der længe og kontrollere og 

låse. 

På den anden side vil det give os mere 

tid på den måde, og måske det ville 

være lettere at låne svømmehallen til 
andre formål i weekenden, når vi nu 

selv kan åbne og lukke... 

Vi kunne høre Triton om hvad de skal 

have for at stille med en livredder, der 

kunne gøre det fast for os – så kunne 

vedkommende måske også undervise 
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budget. Tilbuddet på 30000 kr. synes 

vi er for dyrt. Hvis vi gerne vil øge 

sikkerheden kunne vi af og til skifte 

kode på alarmsystemet i stedet. Det 

skal nok ikke være for tit – så kommer 
der for mange fejl-alarmer, men det 

ville være fint efter behov. 

 

Strøm i køkkenet: Skal laves inden 

jubilæet. Ole Bro tømmer køkkenska-

bene i næste uge for at se hvor slemt 

det ser ud med ledningsføringen bag-

ved. Hvis det er helt galt, kontakter 

han Jytte for at få gjort noget ved det. 

 

Ventilation i materialerum: Er sat op, 

men der er ikke sluttet strøm til endnu. 
 

Tov: Ole køber 100 m. flydeline til 

overfladebøjer. 

 

Billeder af nye og gamle medlemmer: 

Ole har rettet indmeldelsesblanketten, 

og Jais af afprøvet og udfyldt den. 

Tom laver formular til web-siden. Aa-

se lokker Bent til at renskrive mentor-

ordnings notaterne. 

 
Godkendelse af kompressor: Der skal 

rigtig meget til at få godkendt kom-

pressoren. Det vil være sundt at se på 

hvad der egentlig skal til, og så plukke 

de vigtigste punkter ud, så sikkerheden 

bliver bedre. F.eks. kunne et udendørs 

nød-stop være passende. Der skal laves 

en 'how-to' vejledning til at hænge op 

ved kompressoren. Den bør måske 

laves ud fra den oprindelige vejled-

ning. Måske vi kunne lokke Carsten G.  

til at lave den? 
 

Nyt punkt – skyllerist el. lign. til gara-

gen: Henrik vil kontakte 'skrotteren' 

for at høre hvad han skal have for en 

elefant-rist til at lægge ved siden af 

garagen, så vi kan skylle diverse små-

ting uden at få jord i materiellet. Tom 

foreslog at lave en mur-ophængt ele-

fantrist. Risten kunne også evt. laves i 

terasse-brædder eller i perforeret alu-
plade. God ide. Det blev foreslået at 

lægge fliser i stedet for grus nedenun-

der. Det vil formentlig gøre dræningen 

dårligere, så det er nok ikke en god ide. 

Ole tegner et forslag. Anordningen må 

gerne se pæn ud, når den er slået op. 

 

Jubilæum: Ole holder møde med Stid-

sen for at digitalisere de gamle dias – 

bl.a. 25-års jubilæums slide'en. I den 

forbindelse kom vi ind på om det ville 

være smart med en fast monteret pro-
jektor i loftet. Bliver den mon for let 

stjålet, eller er projektorer så langt nede 

i pris at det ikke længere er et problem ? 

Det ville i alt fald være rart at få den 

'lidt af vejen' hvis vi bliver mange, der 

skal se på én gang. På Henriks arbejde 

har de en 60 tommers fladskærm. Hen-

rik forhører sig om vi kan låne den til 

jubilæet. 

 

Velkomstpakke til nye medlemmer: Er 
samlet elektronisk på Aases pc. Og Tom 

har det også. 

 

Opsætning af web-kamera: Kunne det 

være en ide at opsætte web-kamera for-

skellige steder i klubben, så hvis alar-

men går kan man gå på nettet og se om 

det er en fejl-alarm eller om der er no-

gen, og i givet fald hvem. 

 

Medlemsmøde: Er afholdt – punkterne 

lukkes og fjernes fra listen. 
 

Rengøringstjekliste: Er rettet. Lukkes 

og fjernes fra listen. 

Forsikringstilbud: De tilstedeværende 

har svaret Jesper. 
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6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation. 

Jesper var her ikke så vi sprang punk-

tet over. 

 
7: Opfølgning på medlemsmøde d. 

20/3 2012:Vedtægtsændringerne. Hvad 

gør vi. 

Vi venter med at gennemgå dem til 

Jesper også er her. Vi indkalder til 

specielt bestyrelsesmøde om dette, så 

vi ikke har andet vi skal have op på 

mødet.  

Vi kan tage resultatet op på medlems-

mødet i september.   

Når vi sender indkaldelse til general-

forsamlingen ud, vil det måske være en 
ide at sende en fuldmagtsblanket med, 

så de, der ikke kan komme, kan give 

en anden fuldmagt til at stemme for 

sig. En 'forhåndsgodkendelse' af for-

slaget er nok ikke nogen god ide, da vi 

så har et problem hvis vi ændrer bare 

en smule i forslaget på selve general-

forsamlingen. 

Hus-regler. Skriver vi dem helt om ? 

Vi tager også husreglerne op på det 

særlige bestyrelsesmøde. 
Ole laver en 'doodle' på hvornår vi skal 

afholde det ekstra bestyrelsesmøde. 

Gør vi forslaget om 'alle er kantbisser 

en lille del af tiden' til 'lov' ? 

Dette hænger lidt på om vi selv skal 

lukke hallen om mandagen. Tom og 

Aase synes det har fungeret fint med 

10-minutters udskiftning af kant-bisse, 

når det har været afprøvet. Henrik vil 

nødigt skulle op og stå 10 minutter på 

kanten midt i svømningen – så hellere 

have en hel aften. Vi kunne afprøve 
det og skrive ud om at vi laver en prø-

veordning. 

Laver vi en plan over nød-knapper i 

svømmehallen og evt. 'undervisning' af 

nye medlemmer ? Bjarne har nævnt at 

han har taget billeder af hvor nød-

knapperne sidder, så hvis vi får fat på 

det, kan vi måske bruge dem. Laver vi 

opslag til betjening af kompressoren 

og evt. nitrox-anlægget til ophængning 
ved kompressoren ?  

Kan vi måske lokke Carsten G. til at 

lave vejledningen til kompressoren ?

Kontakter vi alle medlemmer for at få 

deres nyeste mail-adresse ? 

Ole har ryddet op i eksisterende mail-

adresser i groupcare. Kom til at slette 

en for meget, men det er rettet nu.  

Vi udsender med næste klubblad en 

flyer om at tilsende den nyeste mail-

adresse. 

 
Dropper vi udsendelse af klub-blad ? 

Vi dropper ikke udsendelse af klub-

blad. Men vi kunne måske spare ved 

ikke at sende til de medlemmer, som 

lige så gerne vil afhente bladet i klub-

ben. Vi kunne skrive ud om det i bla-

det og sætte et afkrydsningsfelt på ind-

meldelsesblanketten. Eller er det bedst 

at man får det automatisk i starten ? Vi 

noterer markeringen af klubblad øn-

skes/ønskes ikke udsendt som ønske til 
medlemskartoteket. 

 

8: Nyt fra udvalgene. 

Materialeudvalget: 

Vi har fået en ny plotter hjem – en ny 

model, som kan noget mere.  

Radioen sætter vi ikke i igen – den er 

for drift-usikker. Ole har fået Leif til at 

tage radioen med, så den kan indgå i 

en byttehandel, så vi kan få en ny og 

mere vandtæt radio, der måske kan 

kommunikere med kort-plotteren. Led-
ningerne i pulten skal samles på en 

vandtæt måde. Der diskuteredes for-

skellige modeller for vandtæt samling 

Fotoudvalget: 

Tom og Ole (foto- og  Bro) har kom-
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menteret Jan M.’s (forslag til plakat til 

svømmehal?), men siden er der ikke 

sket noget. Skal der være et frit felt 

med plads til et aktuelt billede eller 

tekst ? 
Festudvalget: 

Hvis uddannelsen går som planlagt 

laver vi mad til eleverne efter sidste 

åbentvandsdyk d. 29. april. Vi skriver 

ud at andre kan melde sig til hvis de vil 

være med til at hilse på eleverne. 

(Tilføjet efter mødet: sidste 

åbentvandsdyk er udsat til 12. eller 13. 

maj. Vi skriver ikke ud før vi er sikrere 

på datoen.) 

10: Eventuelt:   

Aase forhørte sig om det var ok hvis 
hun ryddede lidt op i dokumenterne på 

groupcare. Det var ok, men sørg for at 

have en kopi af alle dokumenterne så 

der ikke forsvinder noget. 

 

Diverse datoer: 

Bestyrelsesmøder – alle kl. 19 i klub-

ben: 

Tirsdag d. 19-06-2012 

Torsdag d. 23-08-2012  

Tirsdag d. 11-10-2012 (Så skulle vi 
kunne nå at få indkaldelse til general-

forsamling i bladet) 

Torsdag d. 08-11-2012 (Behandling af 

evt. indkomne forslag til generalfor-

samlingen) 

Tirsdag d. 04-12-2012  

 

Medlemsmøder (hvis der viser sig inte-

resse): 

Tirsdag d. 11-09-2012 

 

Generalforsamling: 
Lørdag d. 17-11-2012 – indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 07-11-2012 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 

19. juni 2012 
 

1: Valg af dirigent.  Jan Ole blev valgt 

til ordstyrer. 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede. 
Aase var der, så hun tog referat. 

3: Godkendelse og underskrift af refe-

rat fra sidste møde.   

Referat fra sidste møde blev under-

skrevet. 

 4: Orientering fra formanden.  

Dette vedrører egentlig punkt 8 om 

svømmehalstider og opgaver, men vi 

tog den her. Ole har snakket med Poul 

Erik. Vi kommer ikke selv til at stå for 

at lukke svømmehallen. Og vores 

svømmehalstider er uforandret. Til 
gengæld vil der kun være én til stede 

udover os, så vi må leve med at hvis vi 

falder om i omklædningen, kan vi risi-

kere at én af det modsatte køn kommer 

og redder os. 

Der blev spurgt til hvordan det gik 

med skylle-risten til garagen, og Ole er 

i gang med at lave en skitse til hvordan 

det kunne gøres i træ (selv foretrækker 

han dog en metal-rist løsning)  

 
5: U- og afsluttede opgaver.   

Der er kommet for mange opgaver på 

listen. Hver især melder lige tilbage til 

Aase om hvad der kan udgå og status 

på opgaven, så ajourfører hun den, og 

vi tager den på næste bestyrelsesmøde. 

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation. 

Vi har en sund økonomi.  

7: Rengøring. 

Da Speedy ikke længere kan gøre rent, 
og Tom har 'aftjent værnepligten', skal 

vi have fundet nogle andre til at gøre 

rent. Det er meget tiltrængt! Det kom-
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mer til at koste en del at få professio-

nel hjælp, men hvis det ikke kan være 

anderledes har vi råd. Vi prøver i før-

ste omgang at høre medlemmerne om 

der er nogen, der har lyst til at overtage 
rengøringstjansen, evt. blot en del af 

den, eller i en midlertidig periode. Og 

Ole hører Triton hvad de gør med ren-

gøring, og ser om vi måske kan få det 

lidt billigere end ellers ved at slå os 

sammen. 

 

8: Svømmehalstider og -opgaver. 

Se punkt 4. 

 

9: Kantbisseordning. 

Der hersker forvirring om hvad der er 
gældende regler. Er det de nedskrevne 

regler eller den ny 'kanbisse med ud-

skiftning'. Vi enedes om følgende 

(prioriteret liste): 

Se side 7 : 
 

Vi tager husreglerne på næste bestyrel-

sesmøde, hvis der ikke kommer alt for 

mange andre presserende punkter. 

(Tilføjet efter mødet: i sidste mødes 

referat står at vi også ville tage hus-
reglerne op på det ekstra-ordinære 

bestyrelsesmøde). 

10: Kassererens virke. 

Jesper er officielt kasserer, men udlici-

terer opgaven til Leif. Når Leif tager 

på langfart, overtager Jesper så reelt 

opgaverne. Jesper vil godt have ændret 

en anelse i vores regnskab, så det f.eks. 

fremgår hvor meget det koster at ud-

sende medlemsblad. Selve udsendelsen 

er i dag sponsoreret, så da det netto 

ikke koster os noget, fremgår det ikke 
af regnskabet.  

11: Opdateret 10-års plan. 

Vi har behov for 10-års planen. Der er 

f.eks. allerede nu bøvl med traileren, 

Linoleumsgulvet trænger til en afrens-

ning og voksning mv. 

Jan O. tager fat i Oles senest opdatere-

de 10-års plan og 'gør noget ved den'. 

 

12: Hvorledes aktiverer vi klubbens 
”nyere” medlemmer. 

Mange starter i klubben, men mange 

holder også op igen. Hvordan får vi de 

ny-startede til at blive hængende ? Der 

kom forslag om at instruktørerne delte 

sig i 2 grupper, så man de ene år un-

derviste og brugte det efterfølgende år 

på at få de ny-uddannede med ud at 

dykke. Det blev indvendt at det ikke 

nødvendigvis skal være instruktørerne 

- specielt ikke hvis det er en allerede 

uddannet, der starter. Vi kunne prøve 
med dette års uddannelseshold at tage 

personlig telefonisk kontakt til dem 

hvis vi kan se de ikke rigtig kommer til 

nogle dyk. Det kunne være en ide lige 

at høre og registrere hvad de ny-

uddannede hver især vil med uddan-

nelsen - nogle vil kun have uddannel-

sen for at kunne dykke i varmt vand 

sydpå.  Jan O. prøver at sparke det i 

gang og ringer til sidste års elever. Og 

vi tager 'aktivering' med på næste med-
lemsmøde.   

Det er en rigtig god ide at komme på 

Kullentur i pinsen hvor eleverne kan få 

dybdedykket og hilse på en masse af 

os 'gamle' medlemmer. Det kunne også 

f.eks. være en efterårstur. På turene - 

specielt dem med overnatning - ser 

man noget mere til hinanden og lærer 

hinanden bedre at kende.   

 

13: Nyt fra udvalgene. Barudvalget: 

Der er højvande i kassen efter jubilæ-
umsfesten. 

Festudvalget: Er glade for at der kom 

så mange til jubilæet, og beklager at 

Lille Sankt Hans udgik pga. glemsom-

hed. 



31 

 

 

Webudvalget: 

Den nye hjemmeside er rigtig flot. Vi 

synes det haster med at få et link til 

turudvalgets hjemmeside med kalende-

ren på siden. Evt. blot et midlertidigt 
link indtil den forkromede løsning er 

fundet. Et af de nye medlemmer valgte 

netop Baracuda fordi vi havde så man-

ge arrangementer på siden, så det er en 

vigtig information at kunne få.  

 

Fotoudvalget: 

Vi kan ikke rigtig være bekendt at ha-

ve den gamle plakat hængende i svøm-

mehallen - ikke at den ikke er flot læn-

gere, men det er pinligt at vi nævner en 

dato i 2011 - det ser ud som der ikke 
sker noget i klubben. Ole tager snakker 

med Jan. 

Materiel-udvalget ?: 

Der er rod i hvor lange hvilke tove er - 

det gav bl.a. problemer ved dykningen 

i søndags. 

Ole er helt alene hjemme i uge 27, så 

han har aftalt med Jørgen at de tager 

ud i klubben og reder rebene ud, og får 

sat længe markering i begge tovender 

vha. krympeplast. Det vil være ideelt 
hvis man direkte kan aflæse tovets 

længde vha. tal - så skal man ikke hu-

ske en farvekode.      

 

10: Eventuelt:   

Vi har ikke betalt for svømmeunder-

visningen endnu da vi ikke har fået en 

'regning'. Ole rykker Triton for regnin-

gen.   

 

Foto af medlemmer: Vi må se at få 

lavet en plakat med billeder af mede-
lemmerne på opslagstavlen. Evt. blot 

en 'blank' version, hvor man kan sætte 

sit eget billede og skrive navn på. Vi 

har billeder af alle nye elever. Ole la-

ver en planche. Jesper snakker med 

Gearløs om billeder af eksisterende 

medlemmer. Den tekst, der skal stå 

ved billedet kan passende indeholde 

navn, certifikat type, certificeret år og 

mobil-nummer. 
 

Kage til bestyrelsesmøderne: Aase 

laver kageliste og gør opmærksom på 

hvem der giver kage ved indkaldelsen 

til møderne.  

 

Diverse datoer: 

 

Bestyrelsesmøder – alle kl. 19 i klub-

ben: 

Torsdag d. 23-08-2012  

Tirsdag d. 11-10-2012 (Så skulle vi 
kunne nå at få indkaldelse til general-

forsamling i bladet) 

Torsdag d. 08-11-2012 (Behandling af 

evt. indkomne forslag til generalfor-

samlingen) 

Tirsdag d. 04-12-2012  

 

Medlemsmøder (hvis der viser sig inte-

resse): 

Tirsdag d. 11-09-2012 

 
Generalforsamling: 

Lørdag d. 17-11-2012 – indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 07-11-2012  

 

Foreløbige deadlines for artikler til 

bladet: 

D. 22. juni 2012 

D. 13. oktober 2012 

D. 19. januar 2013 
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