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Forside: 
Grund til begejstring. Sæsonen er i 

fuld gang. 

 
Øverst: 

Elever, instruktør og hjælpere i fremra-

gende vejr den 10 april  

/Foto: Allan 

 

Nederst: 

Sigten er også fremragende under van-

det her i starten af sæsonen. 

/Foto: Tom  

 

Bagside: 
Der er kun en lille smule mere end to 

måneder mellem disse billeder.  

 

Øverst: 

Fastelavn i Ishøj havn den 6, marts 

Bent og Ole Formand laver hul i isen 

simpelthen bare ved at traske rundt på 

den ;-) 

/Foto: Allan. 

 

Nederst: 

Fyraftensdyk den 5 maj, i stort humør. 

Selv ved ”padi-vraget”. Undskyld 

”Trykkerdammen” 

/Foto: Foto Ole 

Bladudvalget:  

Næste møde: Den 25 juli kl. 21.00 

 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes på dette møde. 

Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

 

Nr. 2011-3 Deadline: 11 August 

Hos medlemmerne: 22-26 aug. 

 

Nr . 2011- 4 Deadline 11 November 

Hos medlemmerne: 28/11-2/12 

 

Baracuda 

41. årgang  Nr.  2 maj  2011 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

Jan M. 

Ole E. 

Tom D.  

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

 

Kasserer                   Sekretær 

Leif H.        Bent C. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Jesper M. 

Næste Baracuda-blad udkommer  

i august 

Antal trykte blade:  175 stk. 
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Lederen 

God stil 
Der er gang i træning i opsætning af 

deko-bøjer, nye elever udklækkes, der 

trænes i fiskegenkendelse og bådturene 

suser derudad; nu med sidescanner.  

 

Der arrangeres oven i købet svømmeun-

dervisning. Så vi lige kan blive dét bed-

re i det våde element. 

 

Det går herligt og gode intentioner rea-

liseres. Og der er fest i farvandet til 

klubbens fødselsdag den. 23 maj. 

 

I det tidlige forår var de danske farvan-

de ramt af algen Chatonella, der farvede 

vandet brunt og uigennemsigtigt. 

 

Algerne døde heldigvis da temperaturen 

nærmede sig de 10 grader. Nu har vi 

forhåbentlig god sigt indtil havets græs 

igen er vokset vildt på grund af for 

mange næringsstoffer i vandet.  

 

Hvor ville jeg ønske at man undertiden 

ikke rettede sig så meget efter det kære 

landbrug, der bliver ved med at vælte 

overskudsnæringsstoffer ud i havet.  

De ældre af jer kan huske hvordan havet 

har skiftet karakter i de sidste 40 år.  

 

Ikke sandt.  Det er til at få snorklen galt 

i halsen af.. Dårlig stil ….Miljøplan - 

Min bare!! Husk at overveje det aspekt 

ved det kommende valg.  

 

Nå! Nu er det tid til at komme ud og  

dykke. Kom i gang og nyd den klare 

sigt, så længe den varer....  Sæsonen er i 

gang.  /red. 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

onsdag 18 maj Åbent turud-

valgsmøde 

mandag 23 maj Klubbens 

fødselsdag  

mandag 23 maj Svømmetræ-

ning 

ugen 1-5 juni Tur til Lysekil  

Lø-man 11-13 juni  Tur til Kullen 

onsdag 22 juni Lille Skt.  

Hansaften 

Se i øvrigt alle ture her:  
http://www.baracudaturudvalg.dk 

 

Kalenderen er altid opdateret.  

Nekrolog: 

Det er med sorg at meddele, at Elisa-

beth L., 54 år, gik bort d. 19. april i år 

efter længere tids sygdom.  

 

Elisabeth, der var gift med Peter, blev 

dykker for få år siden. Deres datter, 

Mette, er ligeledes dykker og vi har da 

også haft fornøjelsen at have haft deres 

besøg i klubben. Elisabeth var mere til 

de varme himmelstrøg. Peter og Elisa-

beth havde kort forinden hendes bort-

gang været i Egypten og nydt en rigtig 

god ferie sammen. 

 

Elisabeth blev bisat i Ballerup Kirke d. 

30. april. 

Ære være Elisabeths minde.   

/cbs 
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Formandens ord. 

Juhuu, Yes ! Fedt ! 

Mere vejr af samme karakter som i på-

sken. Det kunne næsten ikke blive bed-

re. Super fedt at man igen kan komme i 

vandet og komme op igen og få varmen 

i solen. Sikke et forår vi trækkes med 

lige nu. 

På generalforsamlingen blev det bevil-

get at der kunne indkøbes en sidescan-

ner til båden. Bådens konsol er blevet 

ombygget og sideskanneren er monteret 

og jeg har nu været med på et par ture, 

hvor sidescanneren er blevet testet. Des-

værre har vi været plaget af strøm, så 

det er ikke lykkedes endnu at komme 

ned og kigge på det vi har set på side-

skanneren. Der kommer nok snart en 

dag hvor det lykkedes. På en af skan-

ningerne kunne vi se tovet til dræget 

ved en oversejling, så indtil videre må 

vi nøjes med at glæde os over, at skan-

neren viser overraskende fine billeder i 

høj opløsning på skærmen. 

I marts måned var der medlemsmøde. 

Der var, synes jeg selv, lagt op til en 

spændende aften med to store emner på 

dagsordenen. Sikkerhed og visioner for 

klubben. Noget overraskende dukkede 

der kun 12 medlemmer op incl. 4 besty-

relsesmedlemmer. 

Der var en god og saglig debat blandt 

de fremmødte og der kom interessante 

ting på bordet. Det der undrede mig var, 

at der kun var ca. 10% af klubbens DSF 

medlemmer der mødte op. 

Medlemsmødet var tidligere fællesmø-

det, hvor alle udvalgene mødtes for at 

fortælle om hvad de arbejdede med og 

for at koordinere arrangementer. Fælles-

mødet var fra den tid, hvor der hverken 

var mobiltelefoner, sms'er eller e-mails, 

så den gang var der et reelt behov for 

koordinering. 

Medlemsmødet skulle afløse fællesmø-

det, så medlemmer kunne mødes lidt 

mere formelt end på en klubaften og 

komme med ideer og ønsker til udval-

gene og til bestyrelsen og omvendt. 

På det netop afholdte bestyrelsesmøde, 

diskuterede vi interessen for medlems-

mødet. Vi blev enige om at tage emnet 

op på næste generalforsamling. Jeg vil 

dog allerede nu stille spørgsmålet om 

der er interesse for "konceptet" at vi 

mødes et par gange om året for at tale 

om hvad der sker i klubben. 

Der er interesse i bestyrelsen for at af-

holde medlemsmøderne, men for at 

være ærlig, så skal der også være inte-

resse fra medlemmernes side. 

Bestyrelsen er åben for meninger om 

der er interesse for at der fortsat skal 

være medlemsmøder og vi vil uanset 

tilbagemeldingerne, tage emnet op på 
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den kommende generalforsamling, så vi 

kan finde frem til den løsning vi finder 

bedst i fremtiden. 

Formanden  

Til lykke til de nye 1 

stjernede * 

medlemmer 
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Sæsonstart 

Årets første dyk blev taget ved Strand-

møllekroen d. 3. april. 

 

Vejret lovede godt, og humøret var højt. 

Vi skulle mødes med Kontiki, som dog 

kun mønstrede 3 personer.  

 

Vi  havde nogle OK dyk, med det, der 

nu er at se ved Strandmøllen i ikke sær-

lig god sigt.  

 

I hvert tilfælde blev udstyret tjekket og 

fundet i orden.  Som sædvanlig var der 

dog lidt vægt der skulle justeres. Nogen 

fandt ud af, hvad det vil sige med en tyk 

inderdragt . Der var mange finner i 

overfladen.   

 

Vi havde fordelt sikkerheden sådan, at 

vi medbragte vores oxybox, og Kontiki 

deres ”lille” gummibåd. Den kunne 

bæres til strandkanten – smart.    

 

Da vores hold forsvandt under overfla-

den, var det med den forventning, at 

solen ville skinne når vi kom op. Men  

sådan skulle det ikke være – tværtimod.  

Det var blevet rigtigt regnvejr. Men 

heldigvis kom der  godt gang i grillen, 

så vi kunne nyde vores pølser og kote-

letter i den silende regn.  

 

Vi blev ikke hængende så længe, men 

det havde trods alt været en god dag. 

FYRAFTENSDYKKENE er godt i 

gang, når dette blad udkommer.  

 

Vi håber på lige så stor tilslutning i år. 

Hvis nogen ser dette, og  gerne vil være 

med, men ikke får mail besked, så kon-

takt mig eller en anden, så I kan komme 

på groupcares mailliste.               

 

/Birgit 

Udtejkningsdyk  begyndte i høj sol men endte vådt i vådt. Foto: Thomas /Kon-Tiki 
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Kære redaktør, og læsere af bladet  

20 METER SIGT I 

ØRESUND.   
Er det noget man drømmer. Nej, det er 

sørme  ganske rigtigt. 

  

Påskelørdag, var vi fem, der lod famili-

erne holde påskefrokost, og kørte  

til Kastrup havn med båden. Kursen 

blev sat mod Kanonvraget, og det så  

meget lovende ud, man kunne længe se 

bunden, da vi sejlede ud. Vejret var 

smukt solskin, og ikke for meget vind.  

 

Det tog den sædvanlige gode  tid at 

komme derud, vraget blev fundet rime-

ligt nemt, og ankeret kastet.  

 

Denne dag var jeg på første hold, van-

det var tilsyneladende meget klart, så  

det så lovende ud. Vi vippede i, fandt 

bundtovet og kiggede ned – men  

hvad var nu det? – hvad var det vi så?? 

Fra en fototur til Korsør gl. færgeleje. Her var sigten også god. /Foto: Gearløs  

Det var såmænd bunden. Og ikke  

længe efter kunne vi se næsten hele 

Kanonvraget. Jeg var faktisk ved at  

tro, det slet ikke var det, for sådan pleje-

de det jo slet ikke at se ud.  

Men lidt efter lidt indså jeg, at det måtte 

være det. Med til min forvirring var 

også, at man tydeligt kunne se spanterne 

i den modsatte side. Dem som man 

sjældent tør vove sig ud i at lede efter i 

det store  mørke intet. Den eneste ulem-

pe var strøm, men det betød jo kun at, 

man kunne nyde tilbageturen, uden 

frygt for at overse ankertovet, for det  

kunne man jo se næsten hele tiden. 

 

Sikken et kick, tænk at opleve dette  

klare vand hjemme i Øresund.  

 

Vi ventede spændt på, hvad de andre 

ville sige, når de kom op. De var  

lige så euforiske, og vi blev med at for-

tælle hinanden, hvor fantastisk det hav-

de været.   /Birgit  
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Fastelavns søndag oprandt med strå-

lende sol fra en skyfri himmel – perfekt 

vejr til tøndeslagning. 

 

Tøndeslagningen er et 'joint venture' 

mellem 3 dykkerklubber: os, Kon-Tiki 

og Regina Maris. Både Kon-Tiki og 

Regina Maris er fra Brøndby og sidst-

nævnte har alle tiders klubhus lige ned 

til Brøndby Havn. 

 

På trods af at Bent og jeg var kommet 

lidt sent ud af døren, ankom vi i god tid, 

men det viste sig også at det tidspunkt, 

der var angivet i vores klub, var en halv 

time før de andre klubbers mødetid. Nå, 

men så var der god tid til at klæde om 

og nyde forårs-solen. 

Selvom fastelavn lå meget sent i år, var 

der stadig is på vandet i Brøndby Havn. 

Ganske vist ikke så meget som sidste år, 

og da der var et mindre isfrit hul under 

broen, hvor tønden blev hængt op, var 

der hverken brug for økse eller motor-

sav for at komme i vandet. Faktisk age-

rede Bent og Ole B. isbrydere – de var 

de første, der vovede sig ud på isen og 

så langt ud mod hullet, at de gik igen-

nem. Og herefter var det bare at hænge 

lidt i kanten af hullet, så det blev stort 

nok til at vi alle kunne være der. 

Lidt efter lidt indfandt resten af flokken 

sig. Nu var det jo fastelavn, så der var 

masser af udklædte mennesker – pud-

sigt nok havde alle valgt at forklæde sig 

som dykkere – og de mest fantasifulde 

forklædninger bestod i usædvanlig hår-

pragt! Vi svømmede på rad og række 

hen til tønden og slog løs på den, og der 

gik ikke længe før den var nede. Man 

nåede næsten ikke at blive kold – men 

nu var der også udskænkning af gam-

mel dansk ved den ene bropille, så der 

var god mulighed for alternativ opvarm-

ning.  

Efter tøndeslagningen kunne vi komme 

op og skylle os selv og dragterne i Regi-

na Maris' opvarmede omklædningsrum 

– stort! Og så var der varm kakao, bas-

ser og hyggesnak i klubhuset. Hvem 

vandt så tøndeslagningen? 

 

Damned, jeg var lidt for lang tid om at 

få klædt om, så jeg fik ikke overværet 

den højtidelige overrækkelse af kronen, 

men det var ikke én fra Baracuda 

(hvilket på sin vis også er det nemmeste 

– så vidt jeg har hørt de andre år, så står 

den vindende klub for afholdelse af 

næste fastelavn). 

 

Alt i alt et rigtig hyggeligt arrangement. 

Kom og vær med næste år – selv i våd-

dragt er det sådan nogenlunde til at hol-

de varmen, da man kan holde både hæn-

der og hoved oven vande hele tiden – 

og man kan klæde om i opvarmede om-

klædningsrum :o)  /Aase - Foto:Allan 

Fastelavn den 

6. marts 2011 
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Egentlig skulle turen, endnu engang, 

være gået til Wadi Lahami i Det Røde 

Hav; men det Egyptiske folks ønske 

om Mubaraks afgang kom i vejen for 

Boris og mine planer.  

 

Gode råd skulle helst ikke gå hen og 

blive dyre, så hvad pokker skulle vi nu 

gøre. Tidspunktet for ferien var planlagt 

og budgetrammen skulle helst ikke stik-

ke for meget af, i forhold til den vi alle-

rede havde lagt os fast på. Kingfish, 

som var arrangør, tilbød os enten at 

købe en anden rejse, eller at få pengene 

igen, og med budgetrammen i hu valgte 

vi det sidste. 

 

Vores kriterier for et andet rejsemål var, 

at det skulle være varmt, dykningen på 

stedet skulle være bare nogenlunde rost, 

Postkort fra  Egypten Tenerife 

at det var muligt at købe billetter til den 

pågældende uge og sidst men ikke 

mindst at førnævnte budgetramme kun-

ne holde. Tenerife i de Kanariske Øer 

opfyldte kravene, så vi tog en frisk be-

slutning og købte rejsen. 

 

Forud for rejsen undersøgte jeg om Te-

nerifes dykke- steder og centre. Vi skru-

ede forventningerne om 4 dyk per dag 

ned til 2 dyk hver anden dag, da vi måt-

te forvente hård sø og at stort set al dyk-

ning på Tenerife, foregår fra en kyst 

flankeret af lava stikkende ud i mere 

eller mindre faretruende formationer. At 

antallet af dyk ikke blev stort, blev til 

gengæld opvejet af mængden af dykker-

centre. Da vi skulle bo op og ned af 

turisthelvedet Playa de las Américas, 

kunne det tænkes nærliggende at finde 
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et center dér. Men hvis man nærtænker 

kombinationen af stordrikkende, uøvede 

feriedykkere med højpolerede Five Star 

PADI- centre, opstår tanken: ’Det her 

kan da gå helt galt – og under alle om-

stændigheder spolere mine dyk!’. Der-

for valgte vi det ydmyge center ’Easy 

Blue World’ i byen Abades, som ligger 

op ad østkysten små 20 km fra vores 

hotel.  

 

Franskmanden Xavier er både indeha-

ver af butikken og ’comme ci comme 

ça’. En umådelig rar og flegmatisk 

mand; men det var nu hollænderen Ro-

nald, vi skulle dykke med, der lige som 

sin mester var en rar og omgængelig 

fyr.  

 

Men lad os nu komme i vandet… 

Centret ligger lige ved en strand godt 

beskyttet i en lille bugt. Husrevet be-

gynder lidt før bugtens udmunding, og 

strækker sig over hele dens bredde. Det 

er et hyggeligt rev, som er let at finde 

rundt på - og tilbage fra. Her var masser 

af de allesteds nærværen-

de muller, monsterstore 

øglefisk (lizard fish) og 

ditto trompetfisk 

(trumpet fish). Kigger 

man godt efter, finder 

man let en tiarmede 

blæksprutte (cuttlefish) 

man kan underholde sig 

med – eller måske er det 

omvendt? Dybden på 

husrevet går fra 2 – 10 

meter, hvis man bliver på 

revet. Man skal dog ikke 

svømme langt ud, før det 

bliver rigtig dybt. Hvil-

ket er gældende for hele 

øen. 

 

Vores andet dyk bød på en uheldig op-

levelse. Ti minutter fra husrevet skulle 

vi dykke på nogle overhæng og ’swim-

throughs’. Boris lå bagerst i feltet, og på 

et tidspunkt mistede vi kontakten. Efter 

en kort ventetid og lidt eftersøgning, 

blev vi enige om at Ronald gik i over-

fladen, mens jeg blev hos de 2 andre 

dykkere. Ronald vendte kort efter tilba-

ge, og signalerede at Boris var OK.  

Resten af dykket nagede spørgsmålet, 

om hvad der var sket. Dykket var jo i 

sig selv enkelt nok, men den kraftige 

brænding gjorde, at man skulle holde 

sig fri af kysten, hvis man ville i over-

fladen før man kom tilbage til udgangs-

punktet.  

 

Da vi kom op, fortalte Boris at han hav-

de kastet op, og at han fik en klaustrofo-

bisk følelse, hvorfor han gik i overfla-

den. Det var tydeligt at hændelsen, hav-

de sat en skræk i livet på ham. Om afte-

nen besluttede Boris sig for ikke at dyk-

ke mere på turen. 
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Jeg besluttede at dykke de planlagte 

dage, og havde nogle fine dyk. Jeg vil 

nøjes med at nævne mit dyk på vraget 

El Pejin, som ligger på 18 – 32 meter i 

svømmeafstand fra havnen i Tabaiba. 

Ronald var guide for mig og en belgisk 

fyr. Jeg spurgte til forliset, og undrede 

mig noget over den, i dykkermæssig 

forstand, heldige placering. Forklarin-

gen er, i al sin enkelhed, at vraget blev 

sænket med henblik på dykning, hvilket 

unægtelig tog lidt af dramatikken af 

oplevelsen. Men pyt! 

 

I tilknytning til havnen lå et badebassin, 

som gjorde det let at komme i vandet, 

og for at finde vraget skulle man blot 

følge en spildevandsledning – så det 

kunne ikke være mere enkelt. På 15 

meters dybde stødte jeg på en skov af 

koloniål (garden eels), og i modsætning 

til dem jeg har mødt i hhv. Thailand og 

i Rødehavet, så virkede de her knapt så 

sky. Jeg tror at befippelsen over dette, 

var skyld i, at samtlige billeder jeg skød 

af dem, blev elendige. Snart dukkede 

vraget op – liggende ret på bunden så 

man tydeligt kunne se overbygningen 

og skibets skorsten. Af hensyn til dyk-

keres sikkerhed var døre, vinduer og 

luger samt inventar fjernet. Det gør 

selvfølgelig oplevelsen mindre auten-

tisk, men til gengæld var der så fri pe-

netrering. Ronald havde forventet at se 

flere dykkere på stedet, men der var kun 

os, så jeg havde fred til at aflure vraget 

et par gode billeder. Alt i alt et rigtig 

godt træningsdyk som kan anbefales. 

 

Var det så godt eller skidt, nu jeg ikke 

fortæller om de øvrige dyk? Feriens 

øvrige dyk var hyggelige – lidt som at 

dykke i Sverige men i 19 grader varmt 

vand. På nær vragdykket havde vi to 

nyuddannede dykkere med på samtlige 

dyk, så det er svært at sige, om der fin-

des dyk med mere marint liv. Her skulle 

efter sigende være masser af liv. Og da 
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øen jo befinder sig i Atlanten, havde jeg 

nok forventet lidt i retningen af hvad jeg 

har oplevet på Kap Verde. Men det var 

det så langt fra tilfældet.  

 

Så lad os hellere skrubbe over vand. For 

dér skulle jeg da godt nok lige gnide 

øjnene en ekstra gang! Tenerife er en 

naturperle med sine vulkaner og skiften-

de vegetation alt efter højde og klima, 

som Tenerife har mere end ét af. Der er 

eksempelvis stor forskel på, om man 

befinder på den nordlige eller sydlige 

del af øen.  

 

Om floraen kan siges, at den er så op-

rindelig noget kan være. Her findes 

lyngskove og laurbærskove mod nord 

og vest. Lyngen kan desuden blive over 

5 meter høj! Mod øst, og især i den syd-

lige del, findes sukkulenter i så stor 

variation, at enhver have- entusiast ville 

ofre sin højre arm for at kunne gøre 

naturen efter i sin have.  

Men jeg må hellere stoppe, inden det 

bliver til en gang havesnak. 

 

Skal man så tage til Tenerife for at dyk-

ke? Hvis formålet med ferien er dyk-

ning, mener jeg der findes bedre steder. 

Men vil du gerne have familien med, og 

have storslåede naturoplevelser, er det 

en herlig ø. Bare man bevæger sig lidt 

væk fra de turistmæssige knudepunkter. 

Du møder selvfølgelig turister, som dig 

selv, overalt på øen, hvor en af hovedat-

traktionerne er at vandre, trave eller blot 

slentre ad en af øens mange ruter til 

samme formål, men du møder ikke så 

mange af dem som på Pepes Bar, der 

med sin dunst af øl og støj fra storskær-

mens fodboldkamp ligner alle de andre 

barer i Playa de Las Américas. Og ja! 

Selvfølgelig skal du tage nogle dyk, nu 

du alligevel er der, for det slår altså 

Amager Strandpark. 

 

/Tekst og foto: Tom 
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Mandag, den 26. april var dykkerklub-

ben ramme om et lidt anderledes fore-

drag – en af klubbens tidligere elever 

Søren M. kom og fortalte om sine ople-

velser som udsendt soldat til Afghani-

stan i 2010/ 2011.  

 

Ideen til foredraget kom efter at Leif  i 

forbindelse med sit arbejde traf Søren  i 

Oksbøllejren, hvor  Søren trænede før 

sin udsendelse. Leif måtte konstatere, at 

den ranglede knægt med det lange pan-

dehår, som han lærte at dykke, nu var 

blevet en flot ung mand, som han dårlig 

kunne kende.   

 

I august 2010 blev Søren udsendt til 

Afghanistan på hold 10, hvilket betød at 

flere af os og nok i særdeleshed hans 

familie fik forhøjet puls, hver gang der 

var meldinger om, at nogen var kommet 

til skade eller endnu værre blev dræbt i 

Afghanistan. Heldigvis kom Søren i 

februar 2011 hjem i god behold.  Det 

var derfor nærliggende at spørge Søren, 

om han ville fortælle os i klubben om 

sit ophold i Afghanistan.  

 

Søren indledte foredraget med at fortæl-

le, at han tog til Afghanistan for ople-

velsens skyld, men at han, efterhånden 

som tiden gik, blev mere og mere over-

bevist om, at missionen i Afghanistan 

har et formål, og at danske soldaters 

tilstedeværelse dernede nytter noget. At 

en mission til Afghanistan ikke er en 

dans på roser kunne Søren også beskri-

ve. 

 

 Det første man skulle vænne sig til var 

sommervarmen på plus 40 grader. Der-

til kom tung udrustning som af sikker-

hedsmæssige grunde skulle bæres, når 

man var uden for lejren.  

 

Søren opholdt sig i Helmand provinsen, 

i det der kaldes den grønne zone, et 

områder der ligger omkring Helmand 

floden. Det var ikke den store Camp 

Bastian, som Søren boede i, men en af 

de mindre fremskudte lejre. Billeder fra 

lejren viste, at indkvarteringen var me-

get interimistisk - ja for udenforstående 

lignede lejren nok mest af alt en mel-

lemting mellem et godt beskyttet sand-

slot og en teltlejr.  Forplejningen var 

heller ikke som mors kødgryder – men 

derimod de fleste af dagene feltrationer 

både morgen, middag og aften, så kiloe-

ne raslede af sidebenene.  Toilet og ba-

deforholdene var heller ikke til mange 

stjerner.  

 

Sørens arbejde i Afghanistan var som 

vognkommandør/leder af en Piranha - et 

tungt pansret køretøj som blandt andet 

bruges, når der skal køres patrulje. Kø-

Danmark -  

Afghanistan retur. 
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retøjet kan rumme 12 mand og har air-

condition, hvilket var lidt af et hit, når 

soldaterne havde været ude på gående 

patrulje eller andre aktioner i varmen.  

Søren viste et bredt udvalg af billeder 

fra området omkring den danske lejr.  

 

Billederne gav et indblik i de vanskelige 

forhold soldaterne arbejder under. Mens 

der udenfor den grønne zone mest er 

sten- og sandørken, er der indenfor zo-

nen majsmarker, der vokser sig høje og 

tætte, junglelignende krat langs  Hel-

mand floden og broer over floden.  

Alt sammen noget der giver Taleban 

mulighed for at snige sig ind på solda-

terne og angribe, eller anbringe bomber.  

 

Så frygten for at blive Talebans næste 

offer var til stede hele tiden. Søren hav-

de også haft kontakt med den almindeli-

ge afghaner, som ikke kun lever en nøj-

som tilværelse i et barskt land, men 

også skal forholde sig til dilemmaet 

omkring de udenlandske styrker.  De 

yder beskyttelse nu, men hvad sker der 

når styrkerne forsvinder. 

 

 

Søren fortalte levende og 

medrivende om sine ople-

velser, ligesom han beredvil-

ligt svarede på spørgsmålene 

fra tilhørerne – også de kriti-

ske. Det er jo heldigvis de 

muligheder vi har, når vi er 

så privilegerede at leve i et 

demokrati.  

 

Tak til Søren for et godt 

foredrag. 

/Marianne 
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Dykkeroplevelser i Burma 

I starten af marts i år befandt jeg mig 

på en liveaboardbåd i det burmesisk 

farvand Andaman Sea klar til at dykke 

sammen med mine rejsekammerater 

fra Baracuda.  

Dykkerstedet var en lille bugt ved en 

klippeø, som blev kaldt Glass House 

Island med en skrånende klippebund 

med masser af koraller, hvor vi skulle 

dykke på en på 10 – 20 meters dybde og 

derved få mest muligt lys til vore obser-

vationer og fotografering. Da vi alle fire 

var klar, sejlede vi afsted sammen med 

vores seriøse svejtsiske guide Carmen i 

den lille gummibåd styret af moderski-

bets førstemand Pong.  

Efter en kort sejltur rullede vi alle bag-

over og svævede derefter ned mod bun-

den. Under denne neddykning bemær-

kede jeg, at der var lidt vand i min ma-

ske, som har plusstyrkeglas, men jeg 

slog det hen og tænke, at det ville jeg få 

styr på når bunden var nået. Med ma-

sken halvt fyldt med vand gik jeg så i 

gang med tømningen, som vel egentlig 

mislykkedes totalt. Efter nogle forgæves 

forsøg gav jeg tegn til Gearløs, at jeg 

ville gå til overfladen og få styr på det. 

Under opstigningen tænkte jeg, at nu 

havde jeg dykket i så mange år, og så 

kunne jeg ikke engang tømme min ma-

ske for vand. Jeg tænkte også tilbage på 

engang for mange år siden, hvor jeg var 

under (selv)uddannelse til sportsdykker 

og lå sammen med en kammerat, som 

var lidt længere fremme med uddannel-

sen end mig selv, en halv kilometer ude 

fra stranden i Liseleje. Her var vi svøm-

met ud for at øve forskellige ting, som 

f.eks. masketømning under hvad man 

kunne kalde realistiske forhold. På det 

tidspunkt brugte man end ikke lokums-

brædder som opdriftsmiddel, man måtte 

vælge en mængde bly på bæltet og i 

øvrigt svømme! Nå, det gik ikke så godt 

med masketømningen i starten, men jeg 

fik dog lært det. Som min kammerat 

udtalte, så bestod jeg kun fordi jeg ikke 

druknede! 

I overfladen tog jeg masken af og satte 

den godt og præcist på ansigtet, så den 

helt sikker også var inde under min hæt-

te. Derefter dykkede jeg ned igen. Situ-

ationen var imidlertid ikke forbedret, 

nærmest forværret og masken var stort 

set fyldt med vand hele tiden. Jeg be-

gyndte så at undersøge masken med 

mine fingre og fandt så et stort hul i den 

ene side, fordi det ene glas havde løsnet 

sig. For en sikkerheds skyld stak finge-

ren ind i hullet og kløede mig selv i 

Carmen -vores guide 
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øjenkrogen. Der var ikke noget at tage 

fejl af; det ene glas var ved at falde ud. 

Op til overfladen igen, hvor jeg hurtigt 

fik prajet Pong, som sejlede over til 

mig. Jeg bad ham sejle mig tilbage til 

moderskibet, så jeg kunne hente min 

medbragte reservemaske, som jeg havde 

prioriteret at tage med på turen trods 

vore vægtbegrænsninger hos flyselska-

bet. Reservemasken, som havde lidt 

svagere styrke i glassene var egentlig 

under udfasning p.g.a. en revne som var 

lappet med gaffatape, men det ville dog 

stadig være muligt for mig at se tallene 

på dykkercomputeren og indstillingerne 

på mit kamera - så sted efter den maske.  

Pong var hurtig til at finde boblerne fra 

de andre dykkere, og jeg væltede i van-

det igen og heldigvis holdt masken tæt.  

Otte minutter efter jeg havde nåede 

overfladen, var jeg tilbage og kunne 

prikke min makker på skulderen og give 

ham OK-tegn, så vi kunne fortsætte 

dykket sammen og indhente resten af 

gruppen, som vist ikke havde observeret 

mit midlertidige fravær. Det havde væ-

ret et irriterende moment, som skulle 

overvindes, så dykningen kunne fort-

sættes. Måske havde de andre set en haj, 

mens jeg var væk! 

Da vi havde indhentet de andre, gav vi 

os tid til at se nærmere på omgivelserne 

og dyrelivet. Der var masser af liv at se 

på, et godt sted for makrofotografering. 

Søagurker, som nedgravet i sandet 

sendte deres fangarme ud i alle retnin-

ger, Christmas tree orme i mange for-

skellige farver, blæksprutter, gule mo-

ræner, mærkeligt udseende søpindsvin, 

lurende lizzardfisk. På et tidspunkt så vi 

en stor koralblok, som så ud til at være 
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kløvet i to stykker – kunne det være ved 

dynamitfiskeri, at dette var sket. Des-

værre så det ud til at være tilfældet for 

kort efter fandt vi et område, hvor der lå 

mange døde fisk på bunden. Et trist syn.  

Kort tid efter kom vi til at fladt sandet 

område mellem koralblokkene. Her 

foregik et eller andet for hele området 

var som støvsky, og pludselig så vi en 

kæmpe stor rokke, som lå tæt ved bun-

den og ligesom et stort sort ”gulvtæppe” 

drejede om en lodret akse for at afsøge 

bunden formodentlig for fødeemner. 

Den var stor – meget stor. Efter dykket 

var der almindelig enighed om, at den 

var omkring 3 meter lang foruden halen 

med dolken. Den var rimelig ligeglad 

med os dykkere, og da den var færdig 

med afsøgningen af området, svømme-

de den videre langs revet i den retning, 

som vi var kommet fra. Gearløs fik na-

turligvis fanget den med videoen. Jeg 

selv havde makrolinse på, men opgav 

ikke af den grund og fulgte den ene 

mand et godt stykke langs revet, me-

dens jeg fotograferede løs. Efter dykket 

udtalte vores guide, at hun ikke havde 

troet, at jeg kunne svømme så hurtigt så 

langt. Det var en stor oplevelse at møde 

en af havets store fisk, i dette tilfælde en 

stor sortplettet stingray. 

Næste dyk samme dag var ved en nær-

liggende ø med navnet Sheila Rock, 

hvor forholdene skulle være nogenlunde 

som under det foregående dyk. Det blev 

Fortsættes på side 20 

En stor sortplettet sting-ray. 
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Opslagstavlen 

Til lykke med  

Brylluppet til: 

Mandag den 23/05-2011 Klubbens fødsels-

dag. 
Kom til Baracudas fødselsdag Mandag d. 23. maj Kl. 20,00 i svømmehallen. 

Der vil være sjove konkurrencer samt servering af kakao og lagkage i svømmehal-

len. 

Konkurrencen, der både udfordrer styrke, hastighed og intellektet, er en hold-

konkurrence, så deltagerne bliver delt op i et antal hold, der skal dyste i: 

• UV kuglestød 

• Badedyrsræs 

• Præcisions-sænkning 
Hvis du vil være med i den spændende konkurrence, så medbring maske og svøm-

mefødder. 

Både deltagere og tilskuere kan ganske gratis mæske sig i lækre lagkager og kakao 

med flødeskum. 

Efter svømmehalsaktiviteterne vil der ca. kl. 21,30 blive uddelt præmie i klubben. 

Man er velkommen til at tage familien med – man behøver ikke at være hardcore 

dykker for at deltage i løjerne :o) 

Bare for at have en ide om deltagerantal, vil vi blive begejstrede for en forhåndstil-

melding enten på mail til ATP@kmd.dk eller på sedlen i klubben. 

Vel mødt! Festudvalget.  

Vores trofaste rengøring 

"klager" bl.a. over 
- service der bare er sat i køkkenet. 

- opvaskemaskine der ikke startes / tøm-

mes. 

- service der efterlades i mødelokaler 

eller baren. 

- møbler der ikke sættes på plads.  

STRAM LIGE BALLERNE, IKK!! 

/red. 

oprydning efter  

klub-aftener. 
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Opslagstavlen 

Rabatter på dykkerudstyr. 
Redaktionen indsamler fortsat oplysninger om mulige rabatter eller lignende i forbin-

delse med køb eller servicering af dykkerudstyr.  

Oversigt:   

ScubaGear på Amager:  

10 % rabat  til DSF  medlemmer. Info: http://www.scubagear.dk  

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

Vores træner bliver Niclas Reuter fra 

Triton, hvor han har trænet 

talentholdet. Niclas vil tilrettelægge sin 

undervisning individuelt, så 

deltagerne får det størst mulige udbytte, 

og beder os om om at være klar 

ved basinnet 5 min. før kl. 20. 

 

Vi fastholder, at den første af de fire 

træningsaftenen bliver den 23. maj, 

hvor der også vil være andre aktiviteter 

i svømmehallen foranlediget af 

klubbens fødselsdag. Jeg beklager sam-

menfaldet, som skyldes en 

uopmærksomhed fra min side. Planen 

er, at vi holder os på et par baner i 

den fjerne side af basinnet. 

 

De tre andre undervisningsaftener bliver 

den 30. maj, 6. juni og 20. juni, 

og man er velkommen, selvom man 

ikke kan komme alle gangene. 

 

God fornøjelse. 

/Jesper 

 

Svømmeundervisning 
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imidlertid et ganske kort dyk, i alt 8 

minutter incl. 3 minutter sikkerheds-

stop. 

 Da vi i ganske få minutter havde været 

på ca. 10 meters dybde lød der et kæm-

pedrøn som en undervandseksplosion 

tæt ved os. Det var som at blive sparket 

uden varsel i ryggen. Meget ubehageligt 

og foruroligende. Hvornår ville den 

næste eksplosion komme? En tydeligt 

rystet Carmen gav straks tegn til at vi 

skulle afslutte dykket, og vi steg straks 

op, men var dog nødt til at afvikle sik-

kerhedsstoppet, inden vi kunne gå til 

overfladen og blive samlet op af gum-

mibåden. Der kom heldigvis ikke flere 

eksplosioner, medens vi var neddykket.  

Gearløs havde ikke fået tændt sit video-

kamera inden braget kom, så vi har ikke 

fået optaget lyden af knaldet. Selv nåe-

de jeg heller ikke at få taget billeder på 

dette dyk. I det område, hvor vi dykke-

de denne dag, havde vi set en del fisker-

både, men da vi var oppe efter dykket 

kunne vi ikke se nogen i nærheden bl.a. 

fordi der var en del småøer, som dække-

de for udsigten. Vi var alle noget ryste-

de efter dette korte afbrudte dyk, men 

blev dog i løbet af eftermiddagen enige 

om at vi ville tage med på natdyk. 

Vi dykkede igen ved Glass House Is-

land, hvor vi fik lejlighed til at se revet 

forvandlet til natteliv. Der var igen mas-

ser af liv at se på og fotografere. Blæk-

sprutter (sepia), nøgensnegle, gule mo-

ræner og masser af småfisk. Og pludse-

Fortsat fra side 17 

Christmas tree orme i mange forskellige farver 
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lig kom der endnu en rokke ligesom 

tumlende ned langs den skrånende bund 

mod os som en anden ”sort slyngel”; 

faktisk midt ind i flokken af måbende 

dykkere, som trak sig lidt til siden så det 

graciøse dyr uanfægtet kunne passere 

os. Det var endnu en stor sortplettet 

stingray, dog lidt mindre end den vi 

havde set tidligere på dagen. Måske 

dens mage?  

Vel tilbage på båden måtte vi konstate-

re, at det i sandhed havde været en begi-

venhedsrig dag, hvor vi mødte nogle af 

havets store fisk, men samtidig også lidt 

skræmmende med eksplosionen og den 

nedbrydning af koralerne og fiskebe-

standen som dynamitfiskeri jo indebæ-

rer. Noget som desværre er temmelig 

udbredt på de kanter, og som jeg også 

har set virkningen af ved dykninger i 

Filippinerne. 

Et par dage forinden havde der stået fisk 

på menuen. Nogen af besætningen hav-

de besøgt en af de fiskerbåde, som lå for 

anker i læ af en ø sammen med os. De 

havde haft en hyggelig snak, havde byt-

tet lidt varer bl.a. øl, og hjembragte fisk 

til aftensmaden. Hvordan var de fisk 

fangede, ja, efter vore oplevelser må 

man sige, at sandsynligheden for, at det 

var ved dynamitfiskeri, var temmelig 

stor. Spørgsmålet er jo: hvordan brødfø-

der man sin familie og samtidig bevarer 

den fiskebestand, som man lever af. En 

problematik som bestemt også er aktuel 

herhjemme. Måske er en større udbre-

delse af øko-turisme en del af svaret? 

Vi havde været heldige at se disse store 

rokker på vores dyk, og dette var en stor 

oplevelse. Dykkercentret havde rekla-

meret en del for, at der ville være meget 

storvildt i de burmesiske farvande, hvil-

ket viste sig ikke helt at holde stik. Der 

var masser af andet og spændende liv at 

se, men lige de store hajer og f.eks. 

mantaer, så vi ikke noget til her. På den 

anden side med det omfattende dyna-

mitfiskeri, som der tilsyneladende fore-

går i disse farvande, så ville det være 

meget forståeligt, hvis disse store fisk 

fortrak til andre mere fredelige egne. 

På det første dyk dagen efter så vi et par 

intakte lerkrukker, som lå hele på bun-

den. Formodentlig var de til nedsænk-

ning af krudt eller andet sprængstof i 

vandet i forbindelse med dynamitfiske-

ri. Der blev holdt respektafstand, da det 

gik op for mig, hvad det egentlig var, 

som lå der på bunden. Forsagere!  

/Foto-Ole 

    

Ofre for dynamit-”fiskeri”  
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Eventyr i Asien 

I starten af marts 2011 og 3 uger frem 

var 4 Baracuda`er på eventyr i Asien. 

Thailand: 

Vi  startede i Thailand med en dykker-

tur der udgik fra Ranong.   

 

Herfra sejlede vi med AIDC,  et dansk-

ejet skib der sejles af en Thailandsk  

besætning. Vi kom til bl.a. Similan Is-

land og Richelieu Rock hvor der er et 

rigtig flot sted at dykke.  Her er der et 

righoldigt fiskeliv og vi fik en masse 

gode billeder og videoer.  

 

Turen varede i 4 dage og derefter sejle-

de vi retur til Ranong. 

 

Anden dagen herefter sejlede vi af sted 

til Burma Banks der ligger ud for Bur-

mas kyst. Det skal  

man have speciel tilladelse til og en 

Burmesisk vagthund skal med på turen.  

 

Det skal der betales  

mange USD for.   

Vi fik et ufrivilligt 24 timers ophold ud 

for  Kawthaung. Bådens skrueaksel 

forbindelse  

til dieselmotoren var defekt og skulle 

repareres. En Burmesisk ”mekaniker” 

fik tævet mekanikken på plads med den 

Firebanden: Jan, Per, Ole og Eva 

En stor hjernekoral med en  diameter på 4 meter der var flækket midt over. 
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store muggert og en vinkelsliber til de 

genstridige mekanikdele. 

 

Ved de fleste dykkerpositioner ved Bur-

ma Banks var sigten som en god dag på 

Kullen. Man havde fortalt os om de 

mange hvalhajer, mantaer, store delfiner 

i området som var blevet  observeret på 

forrige tur.  De må jo være der, men vi 

så dem ikke. 

 

Ved  North Twin så vi enorme stimer af 

fisk bølge rundt i flotte formationer i 

klart vand.   

 

Her lod jeg videokameraet køre hele 

tiden og fik nogle fantastiske videoer. 

Ved Sheyla Rock benyttede de lokale 

fiskere dynamit til deres fiskeri. Vi dyk-

kede i en bugt  hvor der lå snesevis af 

friske døde fisk spredt rundt på bunden 

samt en stor hjernekoral med en   

diameter på 4 meter der var flækket 

midt over. På et af vores dyk lød der et 

voldsomt brag.  Jeg mærkede et slag i 

nakken og ned langs rygraden.  Vi gik 

hurtigt til overfladen, men kunne  ikke 

se dynamitfiskeren.    

 

Efter en uge sejlede vi retur mod 

Kawthaung.  Her gik båden for alvor i 

udu.  Samme fejl  som inden vi tog af 

sted.  Der blev hamret, svejset og flikket 

sammen, men båden kunne ikke 

sejle.  På min GPS kunne jeg se at vi 

drev ind mod ind mod en klippeø selv 

om der var lagt anker ud.  Det var en 

ekstrem ubehagelig oplevelse. En fi-

skerbåd blev opfordret til at slæbe af  

sted med os, men den opgav hurtigt 

forsøget. Heldigvis lykkedes det at få 

kontakt til land så en større turbåd med 

god maskinkraft kunne komme ud og 

hente os.    

 

På denne måde blev turen  forlænget 

med to dage.  Havde Gitte og Søren 

været med på turen, sådan som det op-

rindeligt var meningen, havde de mistet 

deres returbillet til 

Danmark.  

 

I Cambodia: 

Vi kørte til Phuket, 

var der et par dage og 

fløj via Bangkok til 

Siem Reap i Cambo-

dia.  Det var  et rart 

sted at være og det 

skyede vejr lagde en 

dæmper på varmen. 

Vi lejede en lokal tuk 

tuk til  

at køre os rundt til de 

ufattelige mange tem-

pler i området.  Det 

er helt ufatteligt så 

mange sten  

fortidens indbyggere Angkor Wat  
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Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke: 

Det er det klassiske svar: Jacques 

Cousteau som jeg så i fjernsynet i slut-

ningen af 60erne og 70erne der vakte 

min interesse men jeg begyndte at snuse 

til dykning allerede som Teenager, hvor 

jeg ville tage  

dykkerbevis på Laudrupgård, men jeg 

tabte interessen igen. Først 10 år senere 

da jeg kørte i en motorcykelklub, fik jeg 

en kammerat, der var medlem af Bara-

cuda, og så syntes jeg det var blevet 

mere interessant, men der var for megen 

fest og farver til at jeg kunne tage mig 

sammen til at tage beviset så det blev 

lagt på hylden igen. I starten af 1990er-

ne var der påskefrokost i klubben og jeg 

var inviteret med, og der mødte jeg an-

dre dykkere, der fortalte vidt og bredt 

om de ture de var med på, og det ville 

jeg da gerne være en del af. Så på en 

ferie til Grand Canaria 1994 tog jeg det 

meste af et Padicertifikat og afsluttede 

det hos Marina Dykkercenter. 

Jeg syntes at det ville være bedst at få et 

CMAS certifikat, da alle i klubben hav-

de CMAS, så det tog jeg  et par måne-

der senere.   

 

Hvor mange dyk har du haft: 

Jeg har dykket ca. 140-150 dyk, men 

jeg har kun loggede 100 dyk, alle de 

uinteressante dyk har jeg ikke ville regi-

strere, da jeg synes at et dyk på 2-3 me-

ter vand ikke er et rigtigt dyk.    

 

Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor: 

Jeg startede med en våddragt, men da 

jeg kun dykkede i Øresund syntes jeg 

det var mega koldt, så da klubbens gam-

le kasserer Per L. var kommet et par 

gange i tryktanken og ikke ville dykke 

mere og solgte sit grej, slog jeg til og 

købte hans tørdragt af mærket Mobbys. 

Den er jeg meget glad for, men jeg har 

jo heller ikke prøvet andet. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker. (teknisk-, vrag- eller  

'blomster-dykker' eller lignende) 

 Helt tilbage fra de gamle tv-

 

  Makkertjek  

En ung elev på Grand Canaria.  

Du har allerede gættet det. Denne 

gang er det Klaus J., der besvarer de 

faste spørgsmål i Makkertjekket 
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udsendelser med Cousteau har jeg været 

fascineret af  vragdykning, og det er 

jeg stadigvæk og jeg synes det er kede-

ligt bare at ligge og se på en krabbe, der 

går på sandbunden. Nææ nej det at sejle 

ud til et vrag er fedt. Man sidder i båden 

og tænker på hvad man skal ned til, og 

om man finder noget. Jeg betragter mig 

som en rolig og stabil dykker, der ikke 

vil tage nogle chancer, jeg vil hellere 

afbryde et godt dyk end spille smart, 

man er jo ikke alene nede at dykke så 

derfor synes jeg at det er vigtigt at kom-

munikere med sin makker. 

 

Er det noget du specielt glad for ved 

dykning: 

Dykning er en sport hvor alle er lige. 

Ikke noget med at man skal opnå et 

godt resultat ikke noget med at man 

rykker op eller ned som f.eks. fodbold, 

for her rykker vi alle op eller ned og det 

er på samme dag. Når man er taget af 

sted om morgenen handler det kun om 

at få en god dag hvor alle er positive og 

spændte. 

 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk : 

Jeg havde kun haft 5 stranddyk, så jeg 

skulle på en uges kuttertur med Strom-

bolin vores Svenske venskabsklubs båd, 

og det var luksus bare at skulle hoppe 

over rælingen og så ned. 

 

 Jeg kan huske en af de sidste ture på 

togtet var ved Falsterbo kanalen, hvor 

en finsk fiskerbåd lige var gået ned. Der 

var så varmt at nogle kun dykkede i 

badebukser, selv om det var lidt uprak-

tisk fordi de skulle have værktøj med 

ned til de fine lanterner, der var på vra-

get, så kan det da ikke blive bedre. Se-

nere blev skibet hævet og lå ved siden Klaus lige før det går løs.  

Ture & Ejner med lidt ’koster’.  
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af Stromboli i Malmö havn.    

Men der der så mange ting der kan ind-

gå i et godt dyk, fx. en dejlig sommer-

dag hvor vandet er spejlblankt, båden er 

fyldt med hyggelige mennesker, der kun 

vil have en dejlig dag, og når man så 

kommer ud til stedet dumper man i og 

opdager at sigten er helt i top. Efter et 

godt dyk slapper man så af med en mad 

og en sludder for en sladder. Derpå sej-

ler man så hjem og opdager at man er 

helt kobberrød i hele hovedet. 

 

Har du haft 'et dårligt dyk', og kan 

du beskrive hvad der skete.  Der har 

sikkert været flere end man lige husker, 

men den værste var nok i 1994 hvor gik 

turen til Rødehavet og på mit dyk nr. 15 

var vi nogle stykker, der var nede på 40 

meter, og på tilbagevejen måtte vi give 

plads til fem dykkere der var på vej 

hjem med deres døde kammerat, der var 

gået i panik i en grotte, og da de passe-

rede i en afstand på 3-4 meter, ser man 

virkeligheden i øjnene og får en remin-

der om at dykning godt kan være en 

farlig sport, hvis man ikke passer på.  

 

Der var også engang du vi var på kutter-

tur og det begyndte at blæse op, men vi 

besluttede at gå ned alligevel. 

 

Vi hoppede i og gik ned ad bundtorvet. 

Da vi var de første bandt vi på vraget og 

dykkede vores dyk, men da vi kom til-

bage var bundtorvet væk. Det sted jeg 

havde bundet på var ikke stabilt nok og 

jeg havde brugt næsten al min luft, så vi 

tog en kontrolleret opstigning og da vi 

kom op var det til 9-10 sekundmeter og 

et skib der lå langt væk, men vi gav 

signal og skulle samles op. Det er meget 

svært at gribe om en stige når båden 

hugger og man bliver flået op samtidig 

med at bølgerne kommer skævt ind på 

siden af en. Vi blev da også kastet af en 

Råhygge: Peter O, Klaus, Ture, Robert & Ejner  
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del gange og det tager på kræfterne. 

Da vi kom op var vi totalt færdige beg-

ge to. 

. 

Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk.  

Den eneste uheldssituation jeg mindes 

at jeg har haft er den før omtalte kutter-

tur med bundtorvet der var væk. 

  

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i  

dykker (tegn eller andet).  

Ca. 95% af mine dyk er med Poul og vi 

kender hinanden så godt at vi kun afta-

ler hvilken dybde og hvor lang tid vi har 

tænkt os at dykke, og det aftaler vi så 

med divemasteren. 

Men både inden vi hopper i og nede i 

vandet sikrer vi os at alt er ok, og når vi 

så er nede på f.eks. vraget har vi øjen-

kontakt inden vi dykker videre og gen-

nem hele dykket holder vi øje med hin-

anden 

 

Er der nogle ting som du burde omta-

le eller spørge om, men ikke altid  

husker.  

Nej. 

 

Er der noget udstyr du drømmer om 

at få fat i, eller er der noget du  

sværger til.  

Det kunne være sjovt at have en under-

vandsscooter, men det er kun for under-

holdningens skyld. 

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor:  

Her har vi haft forskellige praktiske 

problemer. Den person som Klaus ger-

ne ville  sende stafetten videre til har 

desværre haft forfald. Redaktionen ud-

peger derfor personen til makkertjekket 

i næste nummer.  /red. 

Læserbrev: 

Den 11. april var der indbudt til et ind-

læg om Afghanistan, hvor Søren M., 

som var elev i klubben i 2004/05, fortal-

te om sine egne oplevelser som udsendt 

på ISAF 10 fra august 2010 til februar 

2011. 

De 15 fremmødte hørte om soldaternes 

arbejde og så fotos fra dagligdagen i 

Patrol base Line hvor soldaterne var 

både tæt på befolkningen og dem af de 

lokale, som ikke ønskede soldaternes 

tilstedeværelse. 

Der blev stillet mange spørgsmål under-

vejs, også kritiske til formålet med sol-

daternes formål med at være der. Sørens 

egen oplevelse var, at tilstedeværelsen 

havde gjort en forskel. 

Efter mødet talte vi om, at der lader til 

at være en magisk grænse for fremmø-

det til klubbens diverse aktiviteter. 

Stort set uanset formålet med mødet, det 

være sig et medlemsmøde eller det net-

op afholdte om Afghanistan, så kommer 

der ca. 15 medlemmer. Så det er åben-

bart det niveau, som vi skal forholde os 

til, når der planlægges møder? 

 

/Jesper 



28 

 

 

 

har tilhugget og stablet oven på hinan-

den. Mange steder var templerne ved  at 

falde fra hinanden og et større restaure-

ringsarbejde var i gang overalt.  Angkor 

Wat som er berømt, er ikke det flotteste 

sted, men er imponerende p.g. af sin 

størrelse.  Overalt blev vi bestormet at 

børn der ville sælge souvenirs og T-

shirts til os.  

 

Vi sad et sted og fik os en drink.  En 

ung pige havde i 20 min forsøgt at sæl-

ge T-shirts til mig som jeg ikke ville 

have.  Pludselig  blev der lagt to T– 

shirts foran mig som jeg godt ville have 

og dem købte jeg. Det var bare ikke  

af 20 minuts pigen, så da hun opdagede 

denne handel begyndte hun at skælde 

mig ud rigtig vredt.  Dette optrin har jeg 

på video og det er yderst underholden-

de.  

 

Et andet sted hvor vi lige var stået af tuk

Fortsat fra side 23  -tukken blev vi omringet.  En pige kom 

hen til mig og  knuede  sig tæt ind til 

mig.  Nu er jeg ikke bange for piger, 

men jeg var da lidt forundret og skyndte 

mig at stikke hånden i baglommen til 

kronjuvelerne for at imødegå ufrivillig 

formuefordeling. ”Take me with you” 

sagde hun og kikkede på mig med be-

dende øjne. 

   

Hvis en cambodiansk pige var hoppet 

ud af min kuffert tilbage i DK ville det 

jo nok have givet problemer på hjem-

mefronten 

 

DEN FLYDENDE BY.    

Det var en stor oplevelse at se den fly-

dende by.  

 

 Først sejlede vi af en mudret flod ud til 

søen hvor byen ligger. Der var alt for 

lidt vand i floden så bådene nærmest 

gnavede sig vej  igennem  mudderet på 

flodbunden.  I søen ligger der flere 

hundrede pramme og andre flydende 

Den flydende by 
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effekter hvorpå er bygget hytter.  

 

Her lever hele familier der nemt kan 

bestå af far, mor og 4 – 6 børn.  Vi blev 

opfordret til at besøge en flydende skole 

med forældreløse børn og til at købe 

mad til dem.  40 % af alle børn i  

Cambodia vokser op uden forældre. De 

er blevet dræbt af de millioner af land-

miner der ligger spredt ud over Cambo-

dia.  

 

Det var smart organiseret. Vi blev sejlet 

til en flydende købmand hvor vi blev 

opfordret til at købe 2 kasser med fær-

digretter til i alt 100 USD som vi efter-

følgende skulle forære til skolen. Den 

hoppede vi på med begge ben. 

 

 Da vi kom til skolen afleverede vi  

Fotos fra SMB træning 

maden til lederen og samtidigt så vi at 

de havde et kæmpe lager af mad om-

bord. Nå – så har vi da været med til at 

give lidt U landsbistand. 

 

Børnene sad tæt på rækker af stole og 

blev undervist.  En af ungerne skabte 

sig og han blev  

hurtigt sat på plads af en af de større 

børn. Generelt var der ro og disciplin og 

børnene virkede  engagerede i deres 

skolebøger. 

 

Nu var denne ferie en dykker klubtur 

med mange dage til søs, men den største 

oplevelse på hele turen var nu vores 

besøg i Cambodia. 

 

/Tekst og foto’s: Daniel D.*) 

*) forklaring følger måske…... 

Se også næste side... 
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12 medlemmer tilstede. 

Referent: Bent C. 

 

Sidste ½ år ved Ole B. 

Ide om mentor ordning nævnt. Nye 

medlemmer har ofte behov for ”støtte” i 

at finde ud af hvordan vi gør tingene i 

Baracuda. Ide om en et ”Velkomst 

brev” til nye medlemmer kom op. Bl.a. 

med ”God skik og brug i Baracuda. 

Sidescanner er indkøbt og monteret. 

Den mangler ”bare lige” de sidste led-

ninger. 

 

Alarm er ved at blive omlagt til kom-

munes ordning. Det betyder at vægter 

tilkald bliver gratis.  

 

Vi har fået ADSL med trådløs netværk. 

Ole Bro m.fl har koden til netværket. 

Nomineringer til Årets Baracuda sendes 

til bestyrelsen, sammen med en kort 

beskrivelse om hvorfor vedkommende 

nomineres. 

 

11. April fortæller Søren om hans ud-

stationering i Afghanistan. Kom og lyt 

Medlemsmøde  

d. 23/3-2011 

 

Som diskuteret på medlemsmødet, hav-

de Ole og Tom taget initiativ til at lave 

et minikursus i opsætning i deko-

bøje. Meget lærerigt for alle der var 

med.  Hvordan skulle man gøre i prak-

sis, hvad virkede godt, og hvad skidt. 

Tom’s video fra seancen afslørede at 

det næste kursus kunne være i afbalan-

cering. Bunden blev brugt flittigt som 

hjælp under øvelserne. (dog ikke af 

ovenstående herre). /red 

Fortsat fra forrige side 
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med! (se side 13) 

 

Skrænten ved garagen er ved at give 

sig. Kommunen er kontaktet og der har 

været sendt teknikere ud for at kigge på 

situationen. De overvejer p.t. problemet. 

Økonomien – kort – ser sund ud.   

 

Udvalgs runde 

Uddannelses udvalget: Vi har p.t. et 

hold på 6 elever + Mogens. Det er et 

godt hold – over middel. ABC er bestå-

et og alle er klar til udstyrsprøve.  

”Møde 2” lokalet er indrettet til elevud-

styr. Eleven bliver så ansvarlig for sit 

eget sæt. Divetimer, kompas og mano-

meter er samlet i én enhed. Begge dele 

skulle gerne bevirke mindre ”svind”.  

 

Foto udvalg: Der skal laves ny plakat 

til svømmehallen. Der mangler foldere 

til stativet i svømmehallen. Det sørger 

Ole for. 

 

Festudvalg: Der er Baracuda Fødsels-

dag d. 23. i Svømmehallen.  Ole giver 

besked til Poul E. 

Der er sommerfest d. 3. september. 

 

Kompressor udvalg. Nitrox anlægget 

er blevet mere ”idiotsikker”, så man 

ikke kan komme til at fylde Nitrox ved 

en fejl. 

Iltflaskerne er ved at være tomme. Ole 

& Jimmy får fat i et par nye. 

Bladudvalg: Artikel om retssag er er 

sendt til DSF. 

 

Punkter fra dagsordenen. 

Diskusion omkring vor sikkerhed. 
Med henvisning til ovennævnte retssag 

spurgte Jan, om vor sikkerhed er god 

nok. Kan vi forsvare vore regler og vor 

måde at dykke på, hvis nogen kommer 

til skade? 

Der blev snakket frem og tilbage – un-

dervejs kom mange punkter op: 

Ønske om bedre adskillelse af Turleder/

Bådfører og Dykkerleder. 

 

Med henvisning til retssagen: Der skal 

ALTID være et dykkerflag når der 

dykkes. Enten på båden eller på stran-

den.  

Flaget skal kunne ses  horisonten rundt! 

(Hvordan?)  

Båd med flag skal være inden for 30 

meter af dykkerne - medmindre de har 

egen bøje MED flag. 

Flaget bør være udspilet. En tværpind til 

at holde flaget? Vil det kunne holde i 

praksis, eller gå i stykker ”ved hvert 

andet dyk”? 

Amerikanske dykkerflag (Rød/hvid) 

gælder ikke i Europa... 

Brug af overfladebøje kontra deko-bøje 

blev diskuteret 

- Overfladebøje ved 'lave' dyk. 

- Dekobøje ved 'dybe' dyk herunder 

vægdyk. Bøjen skal så sættes ved op-

stigning – også for at øve sætning af 

Dekobøje. 

Dette konflikter med reglen om at der 

altid skal være flag!  

 

Kursus i at sætte dekobøje. Tom/Ole 

laver kursus. 
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Undgå 3 mands dyk – specielt 'svære' 

steder. En episode i Lillebælt blev 

nævnt. 

 

Hvis 3 skal dykke samme, så højest 1 

”uerfaren”. 

 

Makkerline.  Giver sikkerhed mod at 

'miste' sin makker. Men giver også min-

dre makker opmærksomhed, fare for at 

hænge fast, fare for indfiltring. 

Den er ikke et krav. 

 

Men den skal bruges hvis dykkerle-

der ønsker det, eller hvis en blot den 

ene i et makkerpar ønsker det. 

 

Vi mangler en ”How to Dive i Baracu-

da” med  

- Grundregler/Sikkerhedsregler 

- Husregler 

- Anbefalinger 

samt adskillelse af hvad der er hvad af 

love, vore krav og vore anbefalinger. 

Sikkerhedsudvalget v. Jan O. prøver at 

skrive lidt ned.  

 

Folder til at uddele til nye medlemmer / 

Artikel til bladet / Punkt på hjemmesi-

den.   

 

”Visioner i Klubben” blev taget op. 

Hvorfor stopper folk i klubben? Og 

hvad kan vi gøre for at holde på dem? 

Nogen kan vi ikke holde på. De stopper 

p.g.a. Familie, ny hobby m.v. 

 

Andre skal aktiveres – men hvordan? 

”Genopfrisknings dyk” / dykkertur for 

”gamle” medlemmer. Speciel invitati-

on... 

 

Dykkertur for ”Årgangs elever” - f.x. 

Eleverne fra de sidste 2-3 år 

Småkurser. F.x. 

- Afbalancering 

- Navigation 

- Foto 

- Nitrox 

- Dekobøje 

Madaften. Evt med købemad, da vor 

sidste forsøge 'døde' p.g.a. mangel på 

kokke. 

 

Øvelser på fyraftensdyk. 
Så det bliver et standardspørgsmål: 

”Hvad vil du gerne øve i aften?” 

=> Kan vi lave en forslagsliste over 

øvelser? 

 

Andre arrangementer for at holde akti-

vitetsniveauet oppe? 

 

Tom/Henrik/Ole prøver at ”gøde jor-

den” med en artikel i bladet.  

OBS: Deadline 11/5. 
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Referat af bestyrelses-

møder i  Baracuda: 

Den 2011-02-24. 
 

Til stede var Ole, Jan Ole, Henrik, Leif 

og Jesper 

 

1 Valg af dirigent. 

Henrik 

 

2 Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede.  

Jesper 

 

3 Godkendelse og underskrift af refe-

rat fra sidste møde.  

Udskudt pga. sekretærens sygdom 

 

4  Bestyrelsens opgaveliste 

Se klubben. 

 

5 Orientering fra formanden 

Jorden skrider ved garagen. Kommunen 

er orienteret og vil undersøge sagen. 

Alarmen overdrages muligvis til G4S 

via kommunen. 

Huller i bådens glasfiber vil blive ud-

bedret 

Ingen frivillige til DSFs repræsentant-

skabsmøde den 10. april 

Efter sommerferien åbner svømmehal-

len omkring 1. september. 

Ole har fået udstyr fra to gamle med-

lemmer. Uddannelsesudvalget vil se, 

om det kan bruges i elevundervisnin-

gen. 

  

Visioner 

Hvad skal der til for at gøre klubben et 

attraktivt sted, som man gerne vil være. 

Mentor kunne være en idé. Ole vil lave 

et oplæg til medlemsmødet. En super kage til medlemsmødet. 

Eventuelt 

Et forslag om at dele svømmehallen op, 

så der er baner til svømning og baner til 

overflade øvelser. 

 

Et forslag om at købe en reserve propel 

– eller to – til båden. Den der p.t. sidder 

på båden har ikke den optimale stig-

ning. Den kunne evt. blive til reserve-

propellen vi kan have liggende (eller 

med i båden?) 

 

Næste gang bremser skal laves på trailer 

skal der forsøges skaffet vandtætte lejer/

tromler fra England. Det vides ikke om 

det eksisterer... BCP prøver at lede på 

nettet.  

Alternativt skal akser m.v. skiftes til et 

mærke vi kan skaffe vandtætte lejer til. 

Men det bliver lidt 'halvdyrt'. 

 

Formanden takkede for god ro og orden, 

og hævede mødet. 
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Sikkerhedsregler 

Drøftelse af reglerne. Dykkeren skal 

være mindre end 30 m fra bøjen, når 

dykkeren er tæt på overfladen.  Sikker-

hedsregler skal gennemgås på medlems-

mødet den 22. marts. Jan Ole vil stå for 

et oplæg. 

 

6 Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation. 

Vi er 122 medlemmer af DSF, 6 er un-

der 18, 11 er mellem 18 og 25 men re-

sten, 105, er ældre. 

I perioden siden 1. oktober er der over-

skud. 

 

7 Nyt fra udvalgene 

Uddannelsesudvalget 

Stolerummet tages i brug til undervis-

nings- og elevudstyr. 

Alle elever holder ved. 

Barudvalget 

Det er så som så med omsætningen. 

 

8 Eventuelt 

Medlemmerne kan til bestyrelsen frem-

komme med motiverede forslag til 

æresmedlemmer.  

 

Der er solgt 4 turpas til dykkerturene. 

 

Er det muligt at finde en mere charmant 

belysning til klublokalerne? Måske en 

opgave for husudvalget? 

 

Der er p.t. 7 tilmeldte til førstehjælps-

kurset. 

 

/Referent Jesper M. 

Onsdag d. 4. maj 2011  
Tilstede: Ole, Jesper, Eva, Leif, 

Henrik, Jan O, Bent 

 

1. Valg af dirigent. 

Jan O. 

 

2. Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede. 

Udsendelse af referat via Groupcare 

blev modtaget positivt. 

Gennemgang af udestående opgaver... 

 

3.Orientering fra formanden 

Flytning af alarm afventer at Triton skal 

flytte lokaler. 

Regulator sæt har det med at blæse. 

Skyldes at de ligger stille for længe. Det 

kan vi nemt selv justere. 

 

4.Økonomi. 

Status siger vi har er pænt overskud – 

ingen udestående store udgifter. Der er 

solgt 9 bådkort. 

En lille nedgang i aktive DSF medlem-

mer, til ca. 120. 

 

5. Medlemsmøde. 

Der var ikke stort fremmøde til med-

lemsmøde! Skal mødet stadig afholdes? 

Hvordan holder vi medlemskommuni-

katione ved lige? 

Det tages op som et punkt på general-

forsamlingen. 

 

6. Svømmeundervisning. 

Er der interresse for undervisning? Evt 

ligesom interne kurser, - d.v.s. med en 

mindre betaling for deltagelse. Triton 

undersøger om de kan finde en træner 

til os. 

Vi laver en "prøveballon" med 4 gange 

gratis mandags undervisning d. 23. + 

30. maj & 6. + 20. juni – forudsat vi kan 

finde en træner.  

 

7. Gaver til medlemmer. 

Ved hvilke lejligheder, og til hvilke 

beløb, giver Baracuda gaver? 
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Vi forsætter som vi plejer, og bestyrel-

sen vurdere fra gang til gang hvad der 

er passende. 

 

8. Status – igangværende aktiviteter. 

Det nye materialerum skal have en dør-

lås, og der skal monteres en ventilator. 

Jan taler med Thomas F. om ventilator, 

samt arbejder på at få flyttet lås fra de 

gamle materialerum. 

Nye plader og pinde skal lakeres. Jan 

taler med Carsten H. 

Der mangler kroge til regulatorsæt, hol-

der til knive, Opmærkning af udstyr 

m.m. for at det virker optimalt. => Ud-

dannelsesudvalget 

 

Øvelse i SMB opsendelse torsdag d 12. 

maj. 8 er tilmeldt. 

Sofa'er der står opmagasineret i indgan-

gen. Det viser sig at de tilhører Trition, 

og bliver fjernet i løbet af få uger. 

El-ledning til køkkenet... Ole trykker 

Poul C. "på maven". 

Intet nyt om garage skrænten. Forman-

den rykker... 

 

9. Udvalgsrunde. 

Bådudvalg: Der er købt ny skrue til 

båden. God effekt! Den gamle skrue er 

nu backup. 

Barudvalg: Der købes for meget ind, så 

øllet bliver for gammelt. Husk at sætte 

det ældste øverst, så det bruges først. 

Uddannelsesudvalget: 1* Elevhold er 

færdige. Alle vil fortsætte til 2* 

Skal vi lave et nyt hold med ungdoms-

skolen?  

Formålet er vel primært at få nye med-

lemmer – hvilket ikke lykkedes sidste 

gang. Samtidig er det med til at sikre at 

vi beholder vores svømmehals tid!  

Det giver noget udstyr + goodwill at 

gennemføre. 

Det koster en stor tidsindsats – samt 

lægger beslag på båden. 

Forslag om at der kan lejes en båd, hvis 

der p.g.a ungdomsholdet er behov.  Det 

tages op som et punkt på generalfor-

samlingen, i hvilke situationer der må 

lejes båd. Det er besluttet at vi kan leje 

en båd hvis vi mangler båd p.g.a. ung-

domshold. Uddannelsesudvalget får 

mandat til at gennemføre et ungdoms-

hold, hvis der er kapacitet og tilmeldin-

ger. 

Diskussion om hvordan vi styrer indkøb 

i udvalgene. 

 

10. Eventuelt. 

Der er periodevis konstateret problemer 

med rengøringen af vore lokaler. Bent 

kontakter Speedy samt laver en checkli-

ste til rengøringen. 

 

Det var svært at få tilmeldinger til ture i 

Påsken! Er der nedgangstid for klub-

ben? 

Det tror vi ikke! Det var en tidlig påske, 

og vandet er stadig koldt. Der er mange 

som ikke har tørdragt. Sidste år var der 

usædvanligt stor gang i ture... 

 

Sofahjørne er ved at være "træt" og be-

lysning kunne godt være hyggeligere. 

Skal vi lede efter en "ny" sofa i den blå 

avis? Ole kigger efter en god sofa... Jan 

leder efter nye lamper. 

Vi kunne godt bruge nogle stole, som 

kan stables, i stedet for alle de gamle 

som er svære at opmagasinere. Nogle 

solide klap-borde kunne også godt bru-

ges...  Henrik kigger om han kan købe 

noget hos Nokia 

 

Sekretær:                            Formand:  

 

Bent C. P.   Ole B. 



36 

 

 


