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Lederen 

Så er det endelig forår/forsommer. Al 

ting eksplodere,  også medlemsaktivi-

teterne.  

 

Der er blevet malet gulv i garagen 

mens båden var i Lysekil.  Lysekilhol-

det  havde dog hørt at malingen endnu 

ikke ville være tør, når de kom hjem 

med diverse udstyr i båden. Det lugte-

de af ballade. Båden skulle bare ikke 

står ude, mens malingen tørrede fær-

dig. Basta 

 

Men det lykkedes for malerholdet at få 

arbejdet gjort færdig til tiden. Og stor 

tak for det.. 

 

Medlemmernes skrivelyst her også 

været enorm, og jeg har valgt at bringe 

næsten det hele.  (Næsten, så er det 

fordi jeg droppede min historie om en 

ufrivillig opstigning i tørdragt, den får 

sikkerhedsudvalget i stedet. Samt nog-

le referater, men de er på nettet.) 

 

Desværre har jeg måtte sortere hårdt 

blandt indsendte billeder. Så hvis du 

savner netop dit yndlingsbillede, har  

jeg måske skuffet dig. Men vi kan må-

ske få lavet en netversion af bladet 

senere, med flere billeder i. 

 

Og så er dykkeraktiviteterne også gået 

amok. Og hvor der dykkes, der spildes.   

F.eks. Ankre og meget andet.  

 

Men det kan du læse om både på den 

ene og anden måde inde i bladet 

 

God fornøjelse.  

/Redaktionen  

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Onsdag den 24/06-2015 Sidste svøm-

medag inden sommerferien. 

Vi holder lille Sankt Hans  (ved 21-

tiden). Dvs. bål, gratis grillede pølser 

og hygge. Tag gerne familien med.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 25/06-2015 Fyraftensdyk. 

Torsdag 02/07-2015 Fyraftensdyk. 

Torsdag 09/07-2015 Fyr.dyk med båd. 

Torsdag 16/07-2015 Fyr.dyk med båd. 

 

10/08-2015 Svømmehallen åbner igen: 

 

04-13/09-2015  

Vragtur til Gulen i Norge.  

Se tilmelding på hjemmesiden 
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Min første tur til 

Lysekil 

 

Eneste  * stjerne og kvinde: 

Senere, da det viste sig, at jeg var den 

eneste kvindelige dykker og den eneste 

*stjerne, var det lidt med bævende 

hjerte, at jeg fastholdte tilmeldingen.  

Allan forsikrede mig, at der selvfølge-

lig ville være en dykkermakker selv til 

mig … Til fyraftensdyk torsdagen før, 

hvor jeg selvfølgelig var med for hyg-

gens skyld – og den var som altid i top 

– men også for at få tjekket mit udstyr, 

mødte jeg en glad Gearløs som tilken-

degav, at han gerne ville være min 

dykkermakker, da han stadig skal pas-

se på sit øje og derfor ikke dykker sær-

lig dybt. Så faldt en kampesten fra mit 

hjerte og jeg drog glad og fornøjet 

hjem med fin forventning til den fore-

stående Lysekil tur.  

 

Afgang: 

Onsdag eftermiddag blev jeg så afhen-

tet på min hjemmeadresse af Jørgen A. 

og Bo. Jeg havde blot en mindre taske 

med for mandag aften havde vi læsset 

alt dykkerudstyr i båden og make-up 

og cocktailkjolen lod jeg blive hjem-

me, da jeg tænkte, at det meste af 

weekenden ville foregå i dykkerudstyr. 

 Det var også godt det samme for Bo 

havde givet Jørgen og hans Passat et 

mindre chok, da de skulle samle Bo op 

på hans adresse, fordi Bo have linet 

ingredienser til en tre-retters luksusme-

nu samt tilhørende køkkenmaskiner, 

knive og andet grej op på fortovet  

 

Der var en fin lille plads til mig og min 

taske og en Passat med tung bagende 

begyndte turen til Lysekil.  

 

I bilen faldt vi ret hurtigt i snak – ikke 

mindst om dykkeroplevelser – og efter 

et lille pitstop i nærheden af Göteborg 

fandt GPS’en via koordinater fin vej til 

/Af Lise B.  
Fra både kollegaer og folk i Baracuda 
har jeg flere gange hørt, at dykning i 
Lysekil skulle være helt fantastisk, så 
da turen for 2015 blev slået op på 
hjemmesiden, meldte jeg mig straks til. 

Frokost i det fri /Foto Gearløs 
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Fossen camping, hvor en del af de an-

dre allerede havde indfundet sig. Vi 

var blevet advaret af Allan omkring 

hytterne, fordi det ikke kunne blive de 

samme hytter som normalt har været 

lejet til formålet. Der er kommet nye 

ejere på campingpladsen og de har 

solgt hytterne fra.  

 

Hytterne: 

De tre resterende hytter på camping-

pladsen skulle så udgøre vores hjem de 

næste fire dage. En hytte lå lidt for sig 

selv mens to hytter lå sammen, men 

desværre ikke så vi kunne udnytte 

pladsen til indendørs fællesspisning.  

 

Heldigvis var vejret med os både tors-

dag og fredag så vi flyttede borde-

bænkesæt rundt på grunden i forhold 

til solen og det fungerede ganske fint. 

Tørresnor mellem to træer blev også 

hængt op, så vi kunne hænge dragter 

op mellem dykkene. Da vi ankom, 

havde Allan fordelt sovepladserne og 

jeg fik en dronnings privilegier og der-

med sengepladsen i et rum for mig 

selv. Der var ingen døre i hytten, så jeg 

havde fornøjelsen af at kunne høre de 

andres hyggesnak. Jeg sagde, at jeg 

ikke behøvede specielle privilegier 

(jeg kan vel farte og snorke som en 

mand, skal det være) men var selvføl-

gelig glad for omsorgen. 

 

Den første dykkerdag: 

Så oprandt første dykkerdag og efter et 

herligt morgenmåltid med Gearløs’ 

elefantboller (1 stk. og man var mæt 

helt til frokosttid 

og 2 stk. og man 

kunne tage et kilo 

fra blybæltet ) 

foreslog Gearløs 

mig, at vi lagde 

ud med et strand-

Lise på vej i vandet  på stranddyk /Foto Gearløs 
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dyk, for som han sagde: ’Så kan vi 

fjolle lidt rundt der til at starte med’.  

Der er nu ikke meget fjolleri over 

Gearløs’ dykning, manden har vel til-

bragt lige så meget af sit liv under 

overfladen som over, men jeg excelle-

rede med først ikke at kunne komme 

ned, for derefter at ’danse’ pegefinger-

dans på havbunden ….. det skulle efter 

sigende være blevet optaget på video, 

man da jeg i forvejen ikke har for høj-

de tanker om min egen dykning, kan 

den ikke bruges i afpresningsøjemed  

 

Alle de resterende dyk blev foretaget 

fra båden og jeg må i dette sluttede 

selskab indrømme, at jeg elsker den 

båd!  

 

Der skulle være blevet optaget nogle 

gode billeder og videoer af den, fordi 

Gearløs havde sin hjemmebyggede 

drone med – fantastisk udstyr og fanta-

stiske billeder! (Se forsiden red.) 
 
Erfaringerne: 

Vi fik nogle rigtig fine dyk, men jeg 

var lidt skuffet, fordi jeg synes slet 

ikke, at det kan leve op til det fantasti-

ske farvespil, som man oplever i Kul-

len. Jeg elsker bare at glide igennem 

det farvestrålende tang i Kullen og 

vikle en tangnål om min arm. Jeg sy-

nes, at der var lidt koldt og mørkt i 

Lysekil, selvom jeg da godt kunne se, 

at ’dødemandsfingrene’ og søanemo-

nerne, især på tovværk, var fantastiske. 

Gearløs og jeg tog vores sidste dyk 

lørdag formiddag og det var for mig 

det bedste dyk af dem alle. Langt om 

længe havde jeg fået styr på mig selv 

og min afbalancering og nu havde jeg 

sågar også fået styr på at holde en vis 

afstand til min makker. Jeg er jo vant 

til at dykke med Birgit og vi flyder 

sådan stille og roligt igennem vandet. 

Jeg er ikke lige vant til fotografer som 

stopper op og ligger stille for at tage 

billeder ….. så den yderst tålmodige 

Gearløs fandt sig i at blive torpederet 

af mig et par gange og i ikke så få til-

fælde måtte jeg lave undvigemanøvrer  

– har sikkert været et sjovt syn  på 

dette sidste dyk var vi på 20,4m og der 

Det meste af bådholdet på plads / FotoOle 
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så jeg også en af de berømte krabber, 

som ellers normalt ligger på ca. 30m. 

Lørdag aften skulle vi have afslut-

ningsmiddag og til den anledning hav-

de Allan sikret sig hos Campingfatter, 

at vi kunne låne hans lade. Det var en 

stor glæde, fordi det silede ned med 

regn i både tykke og tynde stråler hele 

dagen og aftenen med.  

 

Festmiddagen: 

Bo skulle stå for middagen og jeg var 

hans assistent. Jørgen sendte vi ud og 

dykke. Bo og jeg indtog campingplad-

sens fælleskøkken lørdag eftermiddag 

og gik i gang med at forberede menuen 

– det vil sige, Bo havde allerede været 

i gang siden dagen før, da der var laks 

som skulle marineres. Nå, men i fæl-

leskøkkenet var der et fint ny komfur 

og masser af bordplads – 6 vaske til 

opvask. Bo havde spredt sig ud over 

hele køkkenet med alt hans grej, så 

min første opgave blev at få det ind-

skrænket lidt, så de andre campister 

kunne få lov til at vaske deres service 

op. De kære svenskere gjorde stor øj-

ne, da de trådte ind i lokalet og det var 

helt tydeligt, at de tænkte deres om de 

skøre danskere, men de nøjedes med at 

skæve ud af øjenkrogene og forsvinde 

i en vis fart. Bedre var det med børne-

ne som heldigvis ikke er mere afrette-

de end at de sagtens tør komme tæt på 

og se og spørge. 

 

Ja, så mens Bo lavede nøddekurve til 

desserten, dressing til forretten, sovs til 

hovedretten, flødekartofler og kartofler 

i fad, skar mørbrad ud i passende stør-

relser, ja så bidrog jeg med at sætte 

grøntsager og kød på spyd alt i mens 

jeg snoede mig ud og ind mellem kok-

ken og ingredienserne og tørrede af, 

ryddede af, puttede affald i skralde-

spand og i det hele taget forsøge at 

holde i det mindste to vaske ledige, så 

vi ikke skulle få klager fra de andre 

gæster  

 

Det blev en fantastisk middag og gan-

ske hyggeligt at sidde i laden blandt 

Campingfatters loppemarkedsting. 

Alle droppede søndagsdyk så efter 

morgenmaden pakkede vi alle vores 

grej sammen og turen gik mod Køben-

havn. 

 

En slags konklusion 

Jeg er ganske imponeret over arrange-

mentet – det kørte snorlige som en 

militæroperation og intet er overladt til 

tilfældighederne, når det er Allan, der 

er kaptajn.  Der var blevet foretaget 

glimrende indkøb til morgenmad og 

frokost, der blev bagt fantastiske boller 

til morgenmad hver dag og der var 

medbragt superlækre retter til aftens-

mad. Alle mødte op til tiden når der 

skulle dykkes, ligesom alle hjalp hin-

anden med udstyr (på båd og af/på ved 

dyk), der var god og hyggelig stem-

ning, der var gode diskussioner om 

alskens emner – og jeg kunne blive 

ved. Det var en rigtig god tur og jeg er 

glad for at være medlem af Baracuda, 

så jeg kan få lov til at være en del af 

det.           /Tekst: Lise B. 
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Af Gearløs 
Fossen camping lagde rammerne for 
årets klubtur til Lysekill. Det er et dej-
ligt naturområde hvor campingpladsen 
går helt ned til fjorden og hvor der er 
nem tilgang til vandet både som 
stranddyk og fra vores medbragte 
gummibåd. Vejret var mildt og godt de 
første dage og sluttede i silende regn 
og blæst. 
 

Min makker: 

Jeg udførte alle mine 5 dyk med Lise. 

Hun var ikke interesseret i at dykke 

dybt og det passede mig fint. Jeg blev 

opereret i højre øje for et år siden og 

skal derfor vare mig mod store tryk 

gradienter. Til gengæld skulle flere af 

de andre dykkere ned på stor dybde 30 

– 40 meter hvor der er mørkt og koldt.  

 

Jeg er imponeret af vores våddragt 

dykkere der kunne gennemføre 40 – 45 

minutters dyk på de dybder uden helt 

at fryse til is.  

 

Kim medbragte en stor tung termokas-

se ”som vi alle kunne få brug af ”- 

sagde han med et lunt smil. Heri var en 

dunk med varmt vand som våddragts-

dykkerne fik hældt indenbords for at tø 

dem op efter dykket. Det blev fortalt at 

de på stor dybde havde set store trold-

krabber, som nu invaderer svenske og 

danske farvande. Dem ville jeg nu godt 

have taget foto af.  

 

Sigten: 

I overfladen var sigten ringe 0,5 til 1 

meter. Man skulle ned på 8 meter før 

sigten blev noget bedre. Vi udførte 

væg dyk hvor der ned til 15 meter er et 

righoldigt udvalg af søpunge, døde-

mandshænder, søanemoner og hvad de 

nu hedder.  

 

Ole, Jan og Jørgen A. var på natdyk, 

hvor de så store torsk og krabber stå 

inde i klippespalterne. 

Klubtur til Lysekil  

Her er det Jørgen, der får noget varme hældt indenbords af Dan /Foto Gearløs 
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Vi andre stod og holdt øje med luft-

boblerne fra dybet. Det er nu fascine-

rende at stå der i natten og lyse ud over 

havet og klipperne med vores super 

kraftige dykkerlygter. 

 

Hytterne: 

Vi var fordelt på 3 hytter der har set 

bedre dage. Der var nu hvad vi havde 

brug for og særligt automatsikringerne 

kom i brug når både bageovn og kaffe-

maskine var i brug. 

 

Fælles måltider foregik udenfor og her 

fik vi brug for vores varme tøj. Til 

morgenmad fik vi friskbagte boller der 

er et godt alternativ til E nummer brød 

i skiver. Den medbragte Kærgården 

margarine fik et nyt navn – ”Pålægs 

klister”. De enkelte madhold havde 

gjort sig umage med at lave god mad 

så herfra en stort tak. Mad er jo en stor 

del af oplevelsen af at være på tur. 

 

Regnvejr: 

Den sidste aften øsede det ned. Fossen 

camping 

stillede en 

stor lade til 

vores rådig-

hed hvor vi i 

tørvejr kunne 

indtage læk-

kerrier, som 

Bo og Lise 

havde frem-

stillet til os. 

 

Det gik nemt 

og lydløst 

med at fylde 

vores flasker. 

Der var 380 

Volt stærk-

strømsudtag 

til vores elektriske kompressor. Det 

tager 30 til 40 minutter at fylde 2 halv-

fyldte 15 liters flasker op. Her kunne 

vi godt bruge noget automatik der 

stopper kompressoren når flasken har 

opnået et tryk på 220 bar. 

 

Trafikkaos: 

På vej hjem var der trafik kaos på mo-

torvejen som var afspærret i begge 

retninger syd for Gøteborg. En stor og 

flot ung elg myldrede rundt på vejba-

nen og lod sig ikke indfange. Politibi-

ler og Elsdyr-fanger biler kom susen-

de. Der lød et par skarpe knald og så 

var det store smukke dyr sendt til de 

evige energiskove, hvor den kan gå 

langs de nyplantede piletræer og bide 

toppen af dem.   /Tekst, foto Gearløs 
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Formandens  

ord 

knoklede med at få renset gulvet og 

behandlede gulvet med fliseklæb for at 

få lukket huller og revner. 

 

Gulvet er blevet malet med to gange 

epoxy maling, så det skulle kunne hol-

de sig fint i mange år fremover, hvis vi 

ellers passer på det. Der er jo ingen 

grund til at der bliver smidt med bly-

bælter, dræg og ankre på gulvet. 

 

Aktivitet: 

Vi har i bestyrelsen flere gange talt om 

hvad der skal til for at få mere aktivitet 

i klubben. Hvad er årsagen til, at der er 

færre der melder sig til de ture, der 

bliver slået op. Jeg har oplevet, at der 

til en tur til Trelleborg med dyk på 

Ares, et af de bedste vrag i området, 

kun var 3 tilmeldinger, OK. Vejret var 

ikke rigtig godt på dagen, men det 

kunne man jo ikke forudse flere uger 

før. 

 

Turen til Ubådsmassakren har været 

slået op i mere end et halvt år, og alli-

gevel er der ledige pladser til sådan en 

tur. Super spændende dyk til en rigtig 

god pris. 

 

De yngste: 

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at 

høre fra jer, der ikke tilmelder jeg til 

de ture der bliver slået op. Hvad er 

årsagen? Hvad skal turudvalget gøre 

for at DU tager med? Klubben har alle 

faciliteter til tilbyde gode dykkerople-

velser, men alligevel bliver ture aflyst 

pga. manglende tilmeldinger, eller i 

bedste fald skal man ringe rundt og 

nøde et medlem til at deltage, så der 

kan komme en tur ud af det. 

 

Bestyrelsen har planer om at kontakte 

de yngste i klubben og invitere dem til 

Så sidder jeg her en dag forsinket i 
forhold til deadline for at skrive for-
mandens ord. 
Forsinket på grund af en fantastisk tur 
til ubådsmassakren, hvor vi har dykket 
på kæmpe store vrag af fragtskibe fra 
første verdenskrig. 
 

At dykke ned til et stort fragtskib, der 

står ret på bunden, svømme ud foran 

stævnen svævende ca. 10 meter over 

bunden og se den stå der sort i mørkt 

grønt vand, lyse på den og se de to 

kæmpestore ankre hænge på hver siden 

af stævnen og se alle detaljerne med 

egne øjne og ikke bare på film eller 

billeder. Det var præcist det jeg så 

frem til at opleve, da jeg begyndte at 

dykke for efterhånden mange år siden. 

 

Garagen 

Og mens vi var på spændende dyk syd 

for Øland, blev garagen gjort færdig 

grundlovsdag. Reolerne kom på plads, 

filebænken kom ind igen og der blev 

gjort rent efter det første hold, der 
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en aften, hvor vi kan brainstorme og 

for at finde ud af hvad der skal til for 

at netop den gruppe kan blive mere 

aktiv. Det er jo den gruppe der er klub-

bens fremtid og det er dem der skal 

sikre, at klubben består, når de gamle 

for alvor går på land … 

 

Til sidst vil jeg endnu en gang ønske 

Sofie og Thomas tillykke med deres 

certifikater. Nu er det bare at komme i 

gang med at dykke. Særlig vigtigt er 

det her i sommer, at i får logget masser 

af dyk, så I er klar CMAS 2 prøverne i 

sensommeren. Jeg ser frem til at vi 

kommer på tur sammen. 

 

Sommerferie og fede ture: 

Sommerferien står for døren så husk at 

tjekke turkalenderen tit og ofte. Der 

kan komme ture, der lige passer ind i 

en feriekalender. Og husk så at få cer-

tifikatet med på ferie, så du har mulig-

heden for et dyk mens konen shopper - 

Go’ sommerferie …. 

 

/Formanden 

Af Ole 
Det havde et par nervøse dage op til d. 
10. maj. I ugen op til turdagen var der 
kun 3 tilmeldte, så jeg var så småt be-
gyndt at indstille mig på, at det ikke 
skulle blive en weekend med dyk.  

 

Et opkald til Rasmus B. med et spørgs-

mål om han kendte en eller flere dyk-

kere, gav det resultat, at hans kone 

Mette meget gerne ville med. De skul-

le bare lige finde en barnepige, og her 

kan en farfar være en meget stor hjælp. 

 

Vejret: 

I Ballerup var vejret fint, og det var det 

også hele vejen over til Gislövs Läge. 

Der var vind på havnen, men ikke no-

get faretruende, så vi fik båden i van-

det, fik dragterne på og stævnede ud. 

Og der ude var der bølger. Bølger der 

ikke behøvede at være større.  Vi kun-

ne delvis komme op og plane, så vi 

kom ud til Ares lidt langsommere end 

som vi plejer at gøre.  

 

Vraget  fundet: 

Ankeret blev rigget til og en ekstra 

lang line blev bundet på pga. vind og 

bølger. Vraget blev søgt og fundet ret 

hurtigt og plop kom ankeret i.  

 

Rasmus og Mette blev tilbudt at dykke 

først, men de afslog, da de gerne ville 

have helt styr på grejet. Vi var blev 

enige om at vejret ikke bød op til to 

dyk, men at det gav mening at nøjes 

med et længere dyk på maks 45 minut-

ter. Som sagt så gjort, Søren og jeg 

Det mistede  

anker 

Alle har glemt , hvordan det gamle 

anker så ud, så her er det nye /fotoOle 
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hoppede i og mødtes på 3m inden det 

gik mod bunden. 

 

Ares og ankeret: 

Ankeret lå fint på bunden i luv side, 

med tovet skrånende ind over vraget. 

De kunne faktisk ikke ligge bedre. 

Ares er et fantastisk vrag, så når man 

svømmer rundt og nyder den gode sigt 

på det fine vrag på en dag, hvor der 

ikke er noget strøm, så kan man undre 

sig over, at der ikke er flere der vil 

med og få en super dykkeroplevelse.  

 

Søren og jeg kommer rundt på vraget, 

ned i last rummet. Stikker hovedet og 

måske lidt mere ind styrhuset og i an-

dre rum for derefter at søge tilbage til 

ankerlinen. Den er hvor den skal være, 

så opad går det. Turen rundt på vraget 

har givet nogle strafminutter, så det 

betyder 8 minutter på tovet. Meget 

lange 8 minutter, men det er prisen for 

et godt og langt dyk. 

 

Søsyge: 

Vel oppe igen melder Mette, at hun 

ikke er klar til dyk. Hun er ikke helt 

tilfreds med at søsygenarkoen ikke 

virker som forventet. 

 

Søforklaring: 

 Ergo vi går i gang med at trække an-

keret op. Desværre får vi ikke sejlet 

nok op mod ankeret, hvilket resulterer 

i, at det får fat i vraget. Vi sejler rundt 

et par gange, trækker og rykker i flere 

retninger uden held. Der 

er som om ankeret er 

støbt fast i bunden. 

Søren og Rasmus kigger 

på mig og jeg ser to 

muligheder. Vi kan 

trække så meget tov op 

som muligt og skære 

det, eller vi kan sætte et 

jordbær på og håbe på 

en ærlig dykkerklub, der 

vil bjærge det og give 

det tilbage til os. Jeg 

vælger den sidste mulig-

hed, så vi kan få vendt 

stævnen mod land, for 

Mette har ikke været i 

topform i et stykke tid. 

 

Vel tilbage i havnen er det tid til at få 

en bid brød og en velfortjent dekoøl. 

Derefter blive der rigget af og bilerne 

køre mod Ballerup igen. 

 

Note: 

Broafgiften koster for en almindelig bil 

345 kr. hver vej, hvis man betaler med 

kort, mens turen over broen med en 

brobizz i forruden koster 200 kr. inklu-

siv en båd. Det var i hvert fald det vi 

kunne konstatere, da der skulle gøres 

regnskab, så næste gang turen går mod 

Gislöv Läge, så husk brobizzen. 

 

/Ole B. /Foto ?? 
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Søndag 19.marts deltog Carsten G. og 
Stidsen i forbundets repræsentant-
skabsmøde i Odense Kongrescenter, 
hvor der var mødt ca. 100 dykkere op 
fra 31 klubber.  
 
Efter at en tidligere DSF-formand var 

valgt som dirigent, blev der holdt ét 

minuts stilhed for de medlemmer, som 

inden for det sidste år havde mistet 

livet i forbindelse med dykning. Der 

blev uddelt æresnåle til meget aktive 

medlemmer og herefter fulgte forman-

dens beretning om årets gang i Dansk 

Sportsdykker Forbund. 

 

Anstrengt økonomi: 

DSF havde deltaget i mange internatio-

nale konkurrencer på trods af en lidt 

anstrengt økonomi. Forbundet består af 

mange slags dykkere med vidt forskel-

lige interesser inden for dykning og 

man vil fremover være mere synlig 

overfor den enkelte dykker, blandt 

andet ved flere besøg ude i klubberne. 

DFS’s 50 års jubilæum skal afholdes 

til september i år med et stort arrange-

ment i Nyborg Havn. Formanden slut-

tede med en tak til alle aktive medlem-

mer, som holder klubberne og forbun-

det i gang. Under spørgsmål til udval-

gene henvendte Carsten sig til teknisk 

udvalg angående en vejledning om 

trykflasker, hvori der var nogle faktu-

elle fejl. Udvalget ser på sagen hvis 

der indsendes en liste over fejlene. 

Formandsberetningen blev godkendt 

og så fulgte revideret regnskab og bud-

get. 

 

Regnskab og budgetter: 

Der er 152 klubber i DSF med i alt 

8238 medlemmer, men ikke alle havde 

betalt kontigent til forbundet, så der 

manglede nogle penge i kassen. Til-

skuddet fra Dansk Idræts Forbund 

(DIF) var faldet med 43% fra 1998, så 

DSF fattes penge og der havde derfor 

været en del aflyste arrangementer og 

kurser. Udgifterne til bladet 

”Sportsdykkeren” var heldigvis faldet 

grundet øgede annonceindtægter. 

Egenkapitalen var på 2.050.000kr. og 

den må ikke falde til lavere end 

1.500.000kr. Til næste års budget fore-

slog Carsten at forbundet stopper med 

at udsende skriftligt materiale med 

post og i stedet bruger e-mail.  

 

Støtte til Undervandsrugby: 

Fra klubben Flipper var der kommet et 

forslag til budgettet om at DIF´s bidrag 

til forbundet bruges direkte til sportsli-

ge aktiviteter, herunder et undervands-

rugby-stævne i Columbia, som rugby-

udvalget havde søgt om 1.300.000kr 

til, men kun fået 119.000kr. Dette 

medførte en langvarig debat om bredde

- kontra eliteidræt og der fremkom 

mange beløb og procenter samt sam-

menligninger med andre lande. Flere 

klubber og bestyrelsesmedlemmer 

sagde dog nej til de rugbyspillende 

Flipper-medlemmers forslag, som ved 

afstemning fik 9 stemmer for og man-

ge imod. Regnskab og budget var her-

med godkendt. 

 

Tidsplanen skred: 

På grund af den megen snak om under-

vandsrugby skred tidsplanen og froko-

sten blev forkortet til kun 45 min., men 

REFERAT FRA DSF RE-

PRÆSENTANTSKABS-

MØDE  

19.MARTS 2015. 
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da udvalget af retter i buffe’en også 

var skåret ned i forhold til tidligere år, 

var der tid til at komme gennem samt-

lige retter på den fastsatte tid. 

Næste punkt på dagsordenen var valg 

af revisor. Den siddende revisor blev 

genvalgt og man gik til næste punkt:  

 

Forslag, send flere penge: 

Anmeldte forslag. Kommunikationsud-

valget foreslog at DSF skal følge 

Skat`s regler for transport med 3,75kr 

per kilometer i kørselspenge. Der kom 

et ændringsforslag om at nedsætte det-

te til det reelle brændstofforbrug på 

2kr per kilometer samt fjerne udvalgs-

medlemmernes fri telefon. Forslaget 

kom til afstemning og der var 37 stem-

mer for og 30 imod.  

 

Uv-rugbyudvalget kom med et forslag 

om at en højere procent (35%) af for-

bundets penge blev brugt til sportslige 

aktiviteter, men på grund af den tidli-

gere modstand fra forsamlingens side 

på at bruge flere penge på rejselystne 

uv-rugbyspillere, trak udvalget forsla-

get tilbage.  

 

Herefter skulle der vælges en formand 

for appeludvalget og da eneste kandi-

dat var den siddende formand blev han 

genvalgt. Appeludvalget tager sig af 

klagesager i forbundet. 

 

Baracuda-medlem  blev suppleant: 

Så fulgte valg af bestyrelse. Forman-

den var ikke på valg i år, men det var 

næstformand Flemming, økonomian-

svarlig Stig og bestyrelsesmedlem Ka-

sper, som genopstillede og straks blev 

valgt.  

 

To bestyrelsesmedlemmer havde truk-

ket sig og da flere kandidater meldte 

sig måtte der afstemning til, hvor John 

og Simon blev valgt. 

 

Som 1.suppleant valgtes Kristian og 

som 2.suppleant Carsten fra Baracuda. 

 

Sidste punkt var eventuelt. Der kom 

forslag om at forbundet lavede 5 og 

10årsplaner for den fremtidige udvik-

ling af DSF og at der kom retningslini-

er for brug af midlerne fra Dansk 

Idræts Forbund.  

 

Rødehav og Amager: 

Carsten nævnte nogle adgangsproble-

mer for dykkere ved Amager Strand-

park og biologiudvalget reklamerede 

for et kommende koralkursus med 

tilhørende Rødehavstur. Der blev også 

reklameret for DSF’s 50 års jubilæum 

som afholdes lør. 12.september med et 

stort arrangement i Nyborg Havn. Til 

slut takkede formanden for god ro og 

orden, som det er tradition at en for-

mand skal gøre. 

/Stidsen  
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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 ;-) 
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Behandling mod flyskræk: 

Vores luftfartsselskab havde heldigvis 

åbent, så vi fik afleveret vores tunge 

grejtasker og kom efter den tåbelige 

livremsaftagning i sikkerhedskontrol-

len ind i afgangshallen, hvor vi fik os 

en stor fadøl for at dæmpe eventuel 

flyskræk. 

 

Turen gik først til Amsterdam, hvor vi 

i den store Schiphol Airport kom ud på 

en længere vandring til vores næste 

fly, en stor Airbus 330 til Aruba i de 

Hollandske Antiller i Caribien. Her var 

vi en times tid og fløj videre til nabo-

øen Bonaire, hvortil vi ankom ud på 

aftenen. 

 

Vores bagage var dog ikke nået så 

langt. Den ville først komme i morgen, 

men som et plaster på såret fik vi en 

lille taske med toiletartikler og lidt tøj.  

 

Det gode hjem: 

Uden for lufthavnen holdt 2 pickups af 

kinesisk fabrikat som vi havde lejet og 

i dem kørte vi ud til ”Bon Home”, en 

større villa vi havde lejet nær kysten 

syd for Flamingo Airport. For os var 

det på grund af tidsforskellen sent om 

natten, så vi skyndte os i seng og faldt 

hurtigt i søvn til lyden af nabohusets 

vindharpe, som vinden holdt i gang det 

meste af natten. 

 

Et mord der ikke blev begået: 

Næste morgen blev vi vækket af den 

anden nabo’s hyperaktive hane, som 

ud over at gale ved solopgang, som 

haner jo skal, også øvede sig i at gale 

flere timer inden solen stod op. Det 

blev senere overvejet at indfange ha-

nen og komme den i suppegryden, 

hvilket dog ikke blev til noget.  

 

Efter morgenmaden tog vi ind til luft-

havnen for at hente vores bagage. Den 

var stadig ikke ankommet, men kom 

nok til aften eller måske i morgen. Vi 

havde heldigvis ikke planlagt at dykke 

den første dag, så i stedet tog vi på 

turist- og shoppingtur ind til øens ho-

vedstad Kralendijk, hvor souvenir-

butikkerne i de maleriske gamle kolo-

nibygninger på byens hovedgade blev 

flittigt besøgt. Der blev desuden købt 

forsyninger af mad og øl i det lokale 

supermarked.  

 

Grill og sightseing: 

Om aftenen blev der tændt op i Bon 

Homes mexikanske grill og Torben 

demonstrerede sine evner som kok til 

alles tilfredshed, så det job beholdt han 

resten af ferien, hvor vi næsten hver 

aften fik grillmad i haven. 

 

 

/Af Stidsen 
En tidlig morgen i begyndelsen af 
marts mødtes en flok ældre Baracuda’-
er i en næsten mennesketom afgangs-
hal i Kastrup Lufthavn. På grund af en 
strejke mod et lavprisselskab var der 
meget få rejsende og de fleste 
indcheckningsskranker var lukkede.  

Dagbog fra Bonaire, 

marts 2015. 
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Næste dag fik de fleste deres bagage, 

men der manglede stadig en grejsæk 

med dykkerudstyr, så det blev besluttet 

at tage endnu en turistdag. Bonaire er 

en ca. 40 km. lang og 10 km. bred ø. 

Den nordligste del er et kuperet og 

naturskønt område der er udlagt som 

naturpark, mens den sydlige del er helt 

flad med store indsøer der udnyttes til 

saltindvinding.  

 

Salt Pier: 

Vi kørte langs vestkysten mod syd og 

så på nogle af de steder hvor der var 

mulighed for dykning, blandt andet 

Salt Pier, en lang mole hvor der blev 

lastet salt ned i et stort fragtskib, fortø-

jet til nogle store pullerter ud for mo-

len. Det skulle være et interessant dyk-

kersted med mange fisk, men der måtte 

ikke dykkes her under lastning af ski-

bet. Vi fortsatte ned til øens sydspids 

og op langs den mere barske østkyst, 

hvor store bølger fra den næsten kon-

stante østenvind slog ind mod klipper-

ne. Her var det ikke muligt at dykke og 

af samme årsag lå alle de markerede 

stranddykkersteder på vestkysten.  

 

Vi endte i Lac Bay, en stor lavvandet 

lagune på østkysten, beskyttet mod 

havet af et rev. Her lå Jibe City, et 

tilholdssted for vindsurfere. Helt ud til 

strandkanten lå en primitiv, men male-

risk beværtning, hvor man kunne få en 

kold øl mens man betragtede de mange 

vindsurfere ude i bugten. Efter at have 

slukket tørsten fortsatte vi nordpå gen-

nem et tørt landskab med mange høje 

kaktusser, som blev flittigt fotografe-

ret. 

 

Vejen endte inde i Kralendijk og da vi 

var godt sultne fandt vi en restaurant 

ved havnefronten, hvor vi fik os et 

solidt måltid. Havnen i Kralendijk be-

stod af to moler, Town Pier, hvor me-

get store krydstogtskibe læssede flokke 

af ældre, rige amerikanere af, som så 

havde en enkelt dag til at købe souve-

nir og tage på turistrundfart på øen. 

Om aftenen lykkedes det endeligt at få 

udleveret den sidste manglende baga-

ge, efter at have talt med store bogsta-

ver til lufthavnspersonalet. Nu var vi 

endelig klar til det vi var kommet for, 

at dykke i det Caribiske Hav. 

 

Dykkersted nr 26: 

Næste morgen mødte vi op på Dive 

Friends dykkercenter og betalte 25 

dollars for et lille plastikmærke, som 

gav ejeren lov til at dykke på revene 

omkring Bonaire, som er fredede ned 

til 57 meters dybde. Vi fik et kort med 

dykkerstederne og læssede dykkerfla-

skerne med nitrox 32 på bilerne og 

kørte op til dykkersted nr.26: Cliff, 

hvor vi skulle have vores udcheck-

ningsdyk, overvåget af en dykker-

guide.  

 

Overvågningen bestod i at guiden 

holdt øje med os mens vi gik i vandet, 

så vi slap for at svømme i gåsegang 

efter en guide. Stranden var ret stenet 

og det var lidt svært at komme i van-

det. Flere af dykkerne faldt på røven, 
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da der på en halv meters dybde var en 

kant, hvor det pludselig faldt ned til 

lidt over en meters dybde. Så fulgte en 

svagt skrånende sandbund ud til ca. 8 

meters dybde, hvor der kom en stejl 

skråning, som faldt ned til sandbunden 

på 35-40 meters dybde. Skråningen var 

smukt bevokset med mange horn- og 

blødkoraller, nogen meget tynde som 

lignede buske, andre stod som en sam-

ling af tykke rør med en smuk violet 

farve. Der var et blandet udvalg af 

mindre koralfisk, men ikke de store 

stimer af fisk som vi havde set i Mexi-

co. Sigten var ca.25 meter og vandet 

var behageligt varmt, ca.26 grader, så 

jeg kunne sagtens holde varmen i min 

kortærmede surferdragt. 

 

Windsock: 

Dagens anden dykning var ved dykker-

sted nr.36: Windsock, en populær 

sandstrand tæt ved lufthavnen, hvor 

der var skyggefulde træer, så vi kunne 

klæde om beskyttet mod den stærke 

sol. Vi var jo i troperne, på 10 graders 

nordlig bredde og dagstemperaturen lå 

på 28-30 grader. Det var her nemt at 

komme i vandet og vi mødte en stor 

barracuda på lavt vand. Undervands-

landskabet var det samme som på det 

første dyk, dog med den forskel at der 

her var en ca. 2 meter høj koralblok, 

hvor der stod en masse fisk i læ for den 

svage strøm.  

 

Fotoholdet og  fiskene: 

Fotoholdet (Foto-Ole, Gearløs og Stid-

sen) omringede fiskene og de blev nu 

fotograferet og filmet fra alle sider. 

Det gav et ryk i de stakkels fisk hver 

gang Foto-Ole fyrede sine dobbelte 

blitzlamper af, men de kunne ikke 

svømme væk, da Gearløs og jeg lå på 

den anden side med videokameraerne 

kørende med videolyset på fuld blus.  

På vej i land mødte vi igen den store 

barracuda, som endnu en gang blev 

filmet. Det var et vellykket dyk for 

fotoholdet. 



19 

 

 

Klein Bonaire og Norge? 

Dagen efter skulle vi med Dive Fri-

ends på bådtur til Klein Bonaire, en 

lille ubeboet ø beliggende ca.2 km vest 

for Kralendijk. Blandt ældre dykkere 

er Klein Bonaire kendt som det sted 

hvor dykkerpioneren og havforskeren 

Hans Hass allerede i 1939 sammen 

med to venner fotograferede livet un-

der vandet på en af sine første under-

vandsekspeditioner. Den hollandske 

guvernør på Bonaire troede at de unge, 

tyske dykkere var spioner som stod i 

forbindelse med tyske ubåde, så efter 

krigens udbrud i september 1939 blev 

de anholdt og interneret på det opbrag-

te tyske fragtskib Seattle, som lå i Wil-

lemstad på Curacao. I dag ligger Seatt-

le i Kristiansandfjorden i Norge på 25-

70 meters dybde. 

 

 

Dykkerguiden og de gamle: 

På Klein Bonaire dykkede vi på dyk-

kerstederne Mi Dushi og Carls Hill på 

øens nordkyst. De koralbevoksede 

skråninger var her stejlere end på ho-

vedøen og der var stimer af mindre 

fisk og et varieret udvalg af blødkoral-

ler og svampe.  

 

Dykningerne her var guidede dyknin-

ger med dykkerguiden svømmende 

forrest og os andre bagefter. Det beha-

gede ikke nogen af undervandsfotogra-

ferne, som godt kunne bruge megen tid 

samme sted på at fotografere et blød-

dyr eller en svamp i den helt rigtige 

vinkel, så de fik lov til at svømme for 

sig selv, da guiden ud fra deres om-

fangsrige fotoudstyr formodede at de 

var erfarne dykkere, som kunne klare 

sig selv.  
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En smuk svømmestil: 

Jeg holdt mig dog til den unge, kvinde-

lige dykkerguide, som havde en smuk 

svømmestil som tog sig godt ud på 

video. Det er langtfra alle dykkere som 

er gode motiver. Nogen ligner over-

pyntede juletræer med alt muligt ud-

styr som hænger og dingler og andre 

har ikke styr på deres afbalancering og 

padler løs med arme og ben for at hol-

de sig oppe. 

 

Klein igen... 

Vi tog endnu en bådtur til Klein Bonai-

re dagen efter. Denne gang til Bona 

Venture og Nearest Point på øens syd-

kyst. Dykkerstederne her lignede dem 

på nordkysten. Jeg ville godt have væ-

ret i land og stå på det sted under et 

enligt træ hvor Hans Hass havde haft 

sit telt stående i 1939, men det var 

desværre ikke muligt. Om aftenen var 

der som sædvanligt grillmad i haven 

med Torben som grillmester. 

 

Stranddyk på sted nr. 13: 

De følgende to dage gik med strand-

dyk. På Pink Beach var der på sand-

bunden på 30 meters dybde en koloni 

af garden-eel, som stod opret fra deres 

huller i sandbunden og forsvandt ned i 

disse når man nærmede sig.  

 

 

Dykkersted nr.13: Boka Di Tolo var på 

trods af nummeret et rigtigt godt sted 

med fin sigt og flere stenkoraller end 

de andre steder. Her var der desuden 

nogle store skålformede svampe kaldet 

elefantører, som viste sig at have en 

flot orange farve når videolyset blev 

tændt. Her dykkede vi to gange og 

spiste så sen frokost i den nærliggende 

by Rincon på øens nordlige del. 
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Afgasning: 

Efter en uges dykning trængte vi til en 

afgasningsdag, så vi tog ind til den 

gamle del af Kralendijk med guvernø-

rens hus og en bastion med gamle, 

sorte jernkanoner, som pegede ud mod 

to store krydstogtskibe der lå til kajs 

ved havnemolen med deres last af rige, 

ældre amerikanere. Der blev shoppet i 

turistboderne på torvet og vi fik os en 

stor kold øl på en restaurant på havne-

promenaden.  Endnu en gang kørte i 

ned langs sydkysten forbi saltindvin-

dingsområdet med hvide bunker af salt 

og forbi en samling meget små huse, 

hvor negerslaverne, som førhen arbej-

dede med saltindvinding havde boet 

under trange kår. Vi endte ude i strand-

baren i Jibe City, hvor vi hang ud indtil 

det blev mørkt. 

 

Hashvrag: 

Nu var vi efterhånden nogle der træng-

te til at komme ned og kigge på noget 

rustent jern efter alle disse naturdyk, så 

det blev besluttet at dykke på Hilma 

Hooker, et af Bonaires få vrag. 

 I 1984 blev fragtskibet Hilma Hooker 

bugseret ind til havnen med motorha-

vari. Tolderne undersøgte skibet og 

fandt 12 tons marihuana skjult i lasten, 

så skib og last blev beslaglagt. En rets-

sag om den ulovlige tobakslast kom 

aldrig i gang, da der pludselig ikke var 

nogen som ville vedkende sig ejerska-

bet til det 72 meter lange fartøj. Myn-

dighederne vidste ikke hvad de skulle 

stille op med skibet og det lå i lang tid 

og forfaldt.  

Til sidst begyndte det at tage vand ind 

og da der var fare for at det skulle syn-

ke ved kajpladsen blev det opankret 

tæt på kysten, hvor det nemt kunne nås 

af sportsdykkere, i fald at skibet skulle 

synke. Få dage efter kæntrede Hilma 

Hooker og lagde sig til hvile på styr-

bord side på 30 meters dybde kun 200 

meter fra kysten. 

 

200 meters svømning: 

Vraget var markeret med bøjer, så vi 

svømmede i overfladen ud til bøjen og 

dykkede ned ad skråningen. Et stort, 

mørkt skrog, som nærmest lignede en 

ubåd, lå på sandbunden helt op til skrå-

ningen. Vraget lå på siden hvilende på 

styrhusbygningen og med masterne 

liggende ud på bunden. Jeg svømmede 



22 

 

 

hurtigt ned til enden af formasten, som 

var begroet med violette rørsvampe og 

filmede mine to dykkermakkere, som 

svømmede ned mod stævnen ivrigt 

fotograferende. Herfra en tur ind i det 

forreste lastrum, hvor jeg fik nogle 

gode optagelser ud mod det blå vand 

og den lyse sandbund, hvor en gruppe 

andre dykkere meget passende kom 

svømmende forbi.  

 

Ikke alene i det skumle lastrum: 

Jeg var ikke alene i det mørke, lidt 

skumle lastrum. En mindst 1,5 meter 

lang sølvskinnende fisk med et stort 

underbid kom langsom svømmende ud 

inde fra bunden af lastrummet, hvor 

den åbenbart boede.  Det var en tarpon, 

en rovfisk som ikke lod til at være ban-

ge for mig, men alligevel valgte at 

fortrække, da jeg nærmede mig den 

med kameraet kørende. Efter en tur ind 

i det bagerste lastrum og forbi maskin-

bygningen agter, kom vi ud til skruen, 

hvor Ole og jeg lå et stykke tid og fo-

tograferede hinanden og skruen fra alle 

mulige vinkler.  (Se bagsiden) 

 

Dykkercomputeren viste nu få minut-

ters no-dekotime, så vi forlod vraget 

og svømmede op på skråningen og 

tilbage mod stranden. Det var et rigtig 

godt fotodyk, hvor kameraet havde 

været i gang det meste af tiden. 

 

Saltpier, pæle og fisk: 

Vores sidste dyk var ved Salt Pier. 

Saltskibet havde nu forladt molen og 

vi kunne komme til at dykke på stedet. 

I overfladen svømmede vi ud til enden 

af molen, som bestod af en samling på 

15-20 store pæle, banket ned i havbun-

den på 15 meters dybde. Mellem pæle-

ne stod der store stimer af fisk, som 

var vant til dykkere og dårligt nok gad 

flytte sig når man svømmede mod 

dem. Med kameraet kørende kunne jeg 

svømme ind i en fiskestime så jeg var 

helt omgivet af fisk. De lodret og 

skråtstående pæle, som var bevokset 

med blødkoraller var også et godt mo-
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tiv, så der blev fotograferet og filmet 

løs til vi efterhånden ikke havde mere 

luft. Det var en værdig afslutning på 

vores dykning på Bonaire. 

 

Næstsidste dag: 

Den næstsidste dag var en turistdag 

hvor vi besøgte Washington Slagbaai 

National Park på øens nordvestlige 

ende. Det er en stor naturpark med 

vilde klippekyster, et kuperet landskab 

med små bjergtoppe og naturskønne 

søer med flokke af lyserøde flamingo-

er, som spankulerede rundt i det lave 

vand. Vi kørte gennem landskabet på 

en ca. 30 km lang rute ad hullede og 

stejle grusveje, som satte affjedringen i 

vores kineserbiler på lidt af en prøve 

og hvor vi var spændte på om vi nåede 

ud inden bilen løb tør for benzin. 

 

Sidste dag og en fotogen bar: 

På turens sidste dag tog fotoholdet på 

en afskedstur til den fotogene strand-

bar i Jibe City, inden vi kørte til Fla-

mingo Airport. Her steg vi ind i et lille 

propelfly fra Insel Air, det lokale fly-

selskab. Der var ikke noget lys i flyet, 

så det var lidt svært at finde pladserne, 

men heldigvis var der strøm nok til at 

begge motorer kunne starte og efter en 

kort flyvning landede vi i Willemstad 

på Curacao.  

 

Her skiftede vi til en stor Airbus 330 

som efter 10 timers flyvning tværs 

over Atlanten landede i Amsterdam. 

Efter endnu en flyvning i et mindre fly 

landede vi dagen efter godt trætte i 

Kastrup Lufthavn, hvor vi igen måtte 

konstatere at bagagen ikke var nået 

frem. Det var dog denne gang ret lige-

gyldigt.  

 

Vi sagde farvel til hinanden og takkede 

turens initiativtagere, Eva R og Foto-

Ole for en god dykkertur.   

 

/Tekst:Stidsen   

/Foto: FotoOle    



24 

 

 

/Af  Ole B. 

D. 11 april, på en dejlig forårsdag 
mødtes nogle få Baracudaer ved klub-
ben, ivrige for at komme i vandet igen 
efter en lang og tør vinter, og spændte 
på at dykke på den gamle jernbanefær-
ge Ærøsund. 
 
Lidt historie: 

5 mand samlede sig i 2 biler og rullede 

mod Ballen havn ved Svendborg. Her 

vil den skarpsindige læser straks oppo-

nere, for Ballen Havn ligger på Samsø. 

Det er rigtigt, men der ligger altså også 

en lille privat havn små 10km vest for 

Svendborg havn med samme navn.  

 

Færgen Ærøsund er en gammel færge 

der har sejlet mellem Ærø og Svend-

borg. Færgen havde en kapacitet på ca. 

40 personbiler eller 7 – 8 lastbiler, 

eller 5-6 gods vogne. Antal passagerer: 

700. Vraget af Ærøsund ligger på 19 

meter og toppen er kun 5 meter under 

overfladen. Vraget er mærket op med 

to gule bøjer, en for og en agter. Alt er 

renset ud af vraget, så det er det per-

fekte vrag at svømme ind i. Der er 

skåret huller alle vegne, hvilket giver 

ro i maven, når man svømmer ind i 

vraget. Og ind i vraget kom vi. 

 

Da vi kom ned på vraget og havde 

givet OK signal til hinanden, svømme-

de vi langs bagbordside for at få et kig 

og en fornemmelse af hvor stor vraget 

var. Søren og jeg ved siden af hinan-

den, mens Jan lå lidt bagved som tred-

je mand. Ved agterenden drejer vi 

rundt og svømmer igennem vogndæk-

ket i en dybe på ca. 1 meter over dæk-

ket, så vi kan følge skinnerne i dækket, 

for sigten er ikke optimal.  

 

Et sort hul: 

Faktisk svømmer vi direkte ind i et sort 

hul.  Halvvejs inde vender jeg mig om 

for at se efter Jan, som ikke er at se 

nogen steder. Kig-

ger derefter på Sø-

ren, som signalerer, 

at heller ikke har set 

ham. Jeg kommer 

så i tvivl om han 

har set, at vi er 

svømmet i på vogn-

dækket.  

 

Vi er så lang inde at 

vi kan skimte lyset 

fra den anden ende, 

så vi beslutter at 

fortsætte igennem 

og så svømme tilba-

ge på styrbord yder-

side. Og der, ca. 

Udtjekningsdyk 

Foto fra klargørigen til dykkermål 

http://langelands-dykkerklub.dk/sund_fergen.php 
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midtvejs møder vi Jan. 

 

Det viser sig efterfølgende, at Jan hav-

de set at vi var svømmet ind på vogn-

dækket, men da han ville følge efter, 

mistede han kontrollen og tog en kork-

prop tur til overfladen. Efter et hurtigt 

OK signal til båden strøg han mod 

bunden igen og han havde kun søgt 

efter os i nogle få minutter, da vi kom 

svømmende imod ham til en lykkelig 

genforening. 

 

Husk lygten: 

Vi havde to gode dyk på vraget den 

dag, hvor vi var rundt alle vegne, oppe 

og nede. Sigten kan næsten kun blive 

bedre, end den vi oplevede den dag, 

men på trods af det, er det rimeligt 

nemt at orientere sig på vraget.  

 

Det er dog obligatorisk at have en lyg-

Stidsen’s historiske foto’s mm. 

te med, hvis man skulle finde på at 

tosse rundt inde i vraget som vi gjorde. 

Der er god plads, men man glemmer 

nemt, at man fylder noget mere på 

ryggen, så man støder på med flasker-

ne når man svømmer ned i maskinrum-

met eller tager trappen op til styrhuset. 

Makkeren er meget klar over, at man 

er i nærheden, for det larmer at smæk-

ke et stort flaskesæt op på undersiden 

af et ståldæk. 

 

Et besøg værd: 

Ærøsund er absolut et besøg værd, 

men at planlægge en weekend på vra-

get, som Herning dykkerklub havde 

gjort. Den går ikke. Det skulle da lige 

være hvis man lavede det til en elev-

weekend. Så kunne eleverne få nogle 

rigtig fine og spændende dyk til logbo-

gen.   

/Ole B. 

Fortsættet næste side 



26 

 

 

 DYK-ET´S SØSÆTNING  

JULI 1984.  
 

(Billede  på forrige side) 
 

I 1983 havde klubbåden Dyk-Et lig-
get i vandet en del år og der var på 
bunden kommet et tykt lag af be-
voksning, som nedsatte bådens i for-
vejen lave sejlhastighed.  

 

 slutningen af 1983 blev båden derfor 

trukket på land ved ophalerpladsen i 

Sydhavnen for at blive renset i bun-

den og få et nyt lag bundmaling. Der 

var desuden en række andre vedlige-

holdelses-arbejder og mindre skader 

som skulle udbedres. Der var blandt 

andet kommet et større hul i den for-

reste del af styrehustaget, da skipper 

efter en varm dag på Øresund fejlbe-

dømte frihøjden under Sjællandsbro-

en i Sydhavnen, hvor Dyk-Et den-

gang havde kajplads. Det havde væ-

ret lavvande da vi om morgenen 

uden problemer sejlede under broen. 

Det var desværre blevet meget høj-

vandet da vi om aftenen skulle hjem. 

I dag må man ikke føre båd i beruset 

tilstand, men det var dengang fuldt 

ud lovligt og meget almindeligt. Den 

friske havluft gav en naturlig tørst. 

 

Arbejdsweekends: 

Det besværlige og beskidte arbejde 

med at skrabe bunden fri for bevoks-

ning og gammel maling skred kun 

langsomt frem. Der blev arrangeret 

en række arbejds-weekends, men det 

viste sig at klubbens medlemmer 

havde mange tanter og mostre, som 

åbenbart holdt store fødselsdags-

selskaber, som medlemmerne var 

nødt til at deltage i og derfor desværre 

ikke kunne deltage i istandsættelsen af 

Dyk-Et. Ofte var det kun bådudvalgets 

medlemmer som mødte op, så arbejdet 

trak ud. Det var planen at båden skulle 

søsættes til foråret, men først den 6.juli 

1984 var Dyk-Et klar til søsætning. 

 

Så kom den i vandet: 

Det var en varm sommer, så træet i 

båden var godt udtørret efter den lange 

tid på land og fugerne mellem beklæd-

ningen var begyndt at åbne sig. Da 

båden kom i søen piblede vandet ind 

gennem utallige sprækker og motoren 

måtte startes for at pumpen kunne hol-

de Dyk-Et flydende. Det var ikke til-

strækkeligt. Vandet begyndte at stige 

op over gulvbrædderne og vi måtte til 

at tømme vandet ud med spande. I hast 

fik vi fat i en dykpumpe, som kunne 

suge vandet ud lige så hurtigt som det 

løb ind, men situationen var uholdbar. 

Havnemesteren gav os det råd at fodre 

de utætte fuger udefra med savsmuld, 

så en dykker blev sendt i vandet med 

en pose savsmuld, som blev suget ind i 

fugerne og satte sig fast her. Efter nog-

le dage havde træværket suget så me-

get vand at fugerne var blevet tætte og 

dykpumpen kunne stoppes. Dyk-Et 

flød atter på vandet uden fare for at gå 

til bunds. 

 

Konklusion: 

Bådudvalget kunne ånde lettet op og 

havde endnu en gang erfaret, at for 

hver én times sejlads med en gammel 

træbåd, er der 9 timers arbejde i havn. 

 

/ Stidsen 
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Nye medlemmer 

Så glade blev de. Sofie og Thomas. Tillykke med dykkerbeviset. 

/Foto. Allan. 
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