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Forside: 
Huledyk i Mexico 

Øverst:   

Lys fra oven /Foto Ole 

Nederst: 

Hule med dykker i baggrunden. 

Men se godt efter. /Foto Ole 

Bagside: 
Et fyraftensdyk i Øresund 

Øverst 

To rutinerede kvinder med det 

store smil på. 

Nederst: Tre gutter på vej ned i 

det kolde vand i Øresund. Se 

artikel om det positive aspekt 

ved fyraftensdyk inde i bladet. 

Bladudvalget:  

Næste møde: onsdag  20. august 

Kl. 21.00 

Alle er velkomne. 
Planlagte deadlines på bladet: 

25/8, Tryk 1-5/september 

18/10, Tryk 27-31 oktober 

Baracuda 

43. årgang  Nr. 2 maj 2014 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

D. 

  

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Carsten G.  

  

Kasserer                   Sekretær 

Leif  H.    Aase P. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Lars H. N.    

Næste Baracuda-blad udkommer  

i  september 2014 

Antal trykte blade:  140 stk. 

Se også kalender -

oplysninger her: http://

www.baracudaturudvalg.dk 
Kalenderen er altid  

opdateret også med billeder.  

http://www.baracudaturudvalg.dk
http://www.baracudaturudvalg.dk
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Lederen 

Så er der blad igen.  Denne gang uden 

referater fra bestyrelsen.  Der har vist 

kun været afholdt et enkelt møde siden 

sidst, men de gamle referater kan jeg  

ikke finde på hjemmesiden. 

 

Nu kan det jo også skyldes, at jeg ikke 

er så kvik i pæren. Men det kan også 

skyldes begyndervanskeligheder for 

Webredaktionen. 

 

Vi sender en tanke fra det trykte medie 

til det elektroniske. Hos os er der i al 

fald ingen begynderproblemer, måske 

snarere symptomer på alderdomssvæk-

kelse:  Man gentager sig selv, og man 

gentager sig selv: ”Skriv bare flere 

artikler”…. 

 /Red. 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Bestyrelsesmøder - alle kl. 19 i klub-

ben:  

  

Tirsdag d. 19. august  

Tirsdag d. 7. oktober (planlægning af 

indkaldelse til generalforsamling)  

Torsdag d. 13. november (planlægning 

af generalforsamling)  

Generalforsamling: Lørdag d. 22/11 
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Fugle og Natur 

Hvad pokker har det med dykning og 
gøre? Ja, nu skal du høre. 
 

Fugle og Natur  

(www.fugleognatur.dk) er danmarks 

største artsportal for iagttagelser i natu-

ren, det gælder fisk, planter, dyr, fugle, 

insekter og alt muligt andet. 

 

Hvis du holder af danmarks natur. 

Hvis du er det mindste interesseret i 

biologi .Hvis du vil være med til at 

sikre danmarks natur.  

 

Så er Fugle og natur stedet hvor du kan 

registrere dine observationer af fisk, 

havdyr og alt muligt andet. Det kan 

foregå på din pc, tablet eller via en app 

til din smartphone. 

 

Få hjælp: 

Du kan også få hjælp, hvis du har taget 

et billede af et kræ du ikke ved hvad 

er. Opret en tråd og vedhæft et billede, 

så er der stor sandsynlighed for du har 

et svar inden for meget kort tid. Der er 

en masse dygtige amatører og professi-

onelle der øser af deres viden, og hjæl-

per med identifikation. 

 

Der er tillige en meget omfattende 

Felthåndbog hvor du kan lære en mas-

se om bestemmelse af ting og sager i 

naturen. 

 

Hvorfor er Fugle og Natur vigtig? 

For mig at se, er det vigtigt og bevare 

natur og artsrigdom. Desværre forsvin-

der meget natur i Danmark, og med det 

forsvinder der arter. Et af de mest 

skræmmende eksempler er Danmarks 

Dagsommerfugle, som er gået tilbage i 

en hastighed der er meget skræmmen-

de. Omkring 20 arter er helt eller næste 

helt forsvundet fra Sjælland de sidste 

20 år. Der er vel omkring 75 arter to-

talt i Danmark, så det er en alarmeren-

de tilbagegang. 

 

Derfor har Fugle og Natur nu startet et 

3 årigt atlas projekt, hvor man søger og 

registrere alle danske dagsommerfugle 

og deres udbredelse. Vær med til at 

registrere dine fund af dagsommerfug-

le. 

 

Dykkerobservationer: 

Der er ikke så mange dykkere der regi-

strerer deres observationer, derfor kan 

du være med til at øge viden om fisk 

og havdyr, hvis du bruger systemet. 

 

Der er brug for observationer og bille-

der af fisk og havdyr. Der er f.eks. kun 

7 registreringen af Panserulk de sidste 

5 år. Det kan I være med til at gøre 

bedre!!!!!! 

 

Prøv og slå op på: Stor Næbsnog 

(Nerophis ophidion)   
www.fugleognatur.dk 

 

Nej, jeg har ikke taget billedet, men 

det har Tom D. Pedersen.  

 

Tom's billede fik registreret den bandit 

på Amager Strand, ved hjælp af min 

indberetning, og dygtige fiskefolk som 

fik rettet artsnavnet. Jeg troede det var 

en Snippe. (se modsatte side) 

 

Hvad gør jeg så, hvis jeg gerne vil 

deltage?  Opret en profil på Fugle og 

Natur.  Du skal bruge dit navn, din e-

mail et brugernavn og en adgangskode. 

Så kan du: Indtaste observationer af 

http://www.fugleognatur.dk
http://www.fugleognatur.dk
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dyr og planter.  Uploade billeder af 

dine observationer til Galleriet.   

 

Skrive og besvare spørgsmål i Forum. 

Rigtig god fornøjelse. 

 

/ tekst Lars V. H. 

lars@piphansen.dk 
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Mexico marts 2014 

En mørk og kølig nat i starten af marts 
mødtes en lille flok ældre Baracuda’er 
i lufthavnen i Kastrup for at tage det 
tidlige morgenfly til Paris.  

Ikke for at se Eiffeltårnet eller Louvre, 

men for her at skifte til et Air France 

fly til Cancun, en turistby i Mexico, 

beliggende på den nordøstlige del af 

Yucatan-halvøen. Flyveturen tog over 

10 timer, men der var heldigvis masser 

af god mad og drikke på det franske 

fly. 

 

Urene stillas 7 timer tilbage: 

 I Cancun stillede vi urene 7 timer til-

bage og tog en en minibus til vores 

hotel Paraiso Azul, beliggende på Cal-

le 2 i turistbyen Playa Del Carmen, 68 

km syd for Cancun. Her skulle vi bo de 

næste to uger og fordrive tiden med 

dykning i det Caribiske Hav og i nogle 

vandhuller inde i junglen. 

Vi var godt trætte efter den lange rejse, 

så de fleste gik tidligt til ro og vågnede 

næste morgen til lyden af eksotisk fug-

lesang og andre fremmede lyde. Da vi 

gik ud af hotelværelset var det som at 

træde ind i Randers Regnskov eller 

Palmehuset i Botanisk Have. Hele ho-

tellets forhave var tæt bevokset med 

palmer og andre tropiske planter, som 

dannede et tag af grønne blade som 

holdt solens stråler ude. På soltaget 

med tilhørende pool kom man op over 

trækronerne og kunne her skue ud over 

byen, som strakte sig over et stort om-

råde langs kysten. 

 

Dykkercentret: 

Efter en solid gang mexicansk morgen-

mad på Casa Tucan gik vi til det nær-

liggende Yucatek Divecenter, som 

blev drevet af Jack Yves, en svejtser 

som var blevet træt af at dykke i kolde 

bjergsøer. Vores tyske dykkerguide 

instruerede os 

grundigt om 

dagens to dyk-

ninger og efter 

at være klædt 

om gik vi ned 

til stranden, 

hvor en min-

dre båd med 

to store på-

hængsmotorer 

lå tæt på ky-

sten og vente-

de på os.  

 

Vi måtte vade 

ud til båden, 

men flaskerne 
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var heldigvis 

bragt ombord 

af dykker-

centrets per-

sonale.  

 

Med fuld 

skrue: 

Så gik det for 

fuld skrue 

ned langs 

kysten til et 

af de rev som 

lå i området. 

Det hed Moc

-Che og var 

en lav højde-

ryg som hæ-

vede sig ca. 

5 meter over den omkringliggende 

sandbund på 20 meters dybde. Sigten 

var ret god, ca. 25 meter og der var en 

nordgående strøm, så vi lod os drive 

med den langs revet, som var bevokset 

med forskellige slags blødkoraller. 

Ved revets yderside var der en lille 

skrænt, som nogle steder gav læ for 

strømmen og her stod der store stimer 

af grå og gule fisk, som ikke var bange 

for dykkerne og velvilligt lod sig foto-

grafere af de i alt 4 undervandsfotogra-

fer. En med et lille GoPro-kamera på 

et teleskop-skaft, andre med hjemme-

lavede konstruktioner med flere kame-

raer for både video og fotos og med lys 

og lamper.  

 

Jutlande Reef: 

Næste dag dykkede vi på et lignende 

rev, Jutlanda Reef. Her var der endnu 

flere og større fiskestimer end på det 

første rev, så der blev filmet og foto-

graferet fisk fra alle mulige vinkler i 

ret lang tid. Nogle af fotograferne sak-

kede derfor langt agterud i forhold til 

de øvrige dykkere, som blot drev vide-

re med strømmen. Vores dykkerguide 

var heldigvis meget tålmodig og vente-

de på fotograferne mens han fordrev 

tiden med at lave luftringe af udån-

dingsluften. Han blev i løbet af ferien 

meget dygtig til dette, da nogle af foto-

graferne var meget ihærdige og tog 

mange fotos.  

 

Vi kom dog altid op samlet og blev 

hurtigt hentet af dykkerbåden. Vi dyk-

kede også på Tortugas Reef, hvor der 

var mange store rørsvampe og en del 

skildpadder, som lå på bunden og gna-

skede svampe i sig. Strømmen var her 

ret kraftig, så når der skulle fotografe-

res skildpadder måtte man svømme 

med fuld kraft mod strømmen for at 

blive på samme sted. Skildpadderne 

var ligeglade med os dykkere, så man 

kunne stikke kameraet helt op i snuden 

på dem mens de uanfægtet spiste løs af 

svampe og blødkoraller. 

 

Om aftenen gik vi en tur i byen for at 
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se på Playa del Carmen. Det viste sig 

at være en decideret turistby, med en 

langstrakt hovedgade, 5.Avenida, med 

barer, restaurationer og en masse sou-

venirbutikker, som nogle af turens 

deltagere konstant forsvandt ind i.  

Der var ikke nogen seværdigheder i 

byen udover , at der på den centrale 

plads hver aften blev opført et gam-

melt maya-ritual, hvor 4 udklædte 

mayaindianere firede sig ned i et tov 

med hovedet ned ad fra en meget høj 

mast og samtidigt snurrede rundt om 

masten. Imens stod en 5. indianer på et 

ben på toppen af masten og spillede på 

fløjte.  

 

Det var ikke helt billigt at spise aftens-

mad på hovedgaden, så vi fortrak op til 

20.Avenida, hvor vi på en lokal restau-

rant kunne spise os mætte for næsten 

ingen penge. Vi gik tilbage til vores 

hotel og fik os en godnat-øl i 

”regnskoven”.  

Et hul i jorden: 

Det blev besluttet at vi dagen efter 

skulle dykke i et vandfyldt hul i jor-

den, en såkaldt cenot, som er et jord-

faldshul i Yucatans kalkholdige under-

grund, dannet ved nedsivning af kulsy-

reholdigt vand gennem tusinde af år. 

 

Næste dag kørte vi ind i junglen til 

cenoten Dos Ojos, hvor en trappe førte 

ned til et lille vandhul med meget klart 

ferskvand. Herfra var der adgang til et 

helt system af vandfyldte, underjordi-

ske huler, grotter og tuneller, som det 

var meget svært at finde rundt i. Der 

var derfor spændt nogle søgeliner ud 

på bunden og vi havde en stedkendt 

dykkerguide med, som dog krævede at 

vi skulle svømme i gåsegang efter 

ham.  

 

I nogen af grotterne hang der masser af 

stalaktitter (drypsten) ned fra loftet, da 

grotterne i forhistorisk tid havde været 

tørlagte. Der var mange dykkerhold i 
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cenoten, så i de snævre passager mel-

lem grotterne kunne der godt blive lidt 

trængsel, når der kom et modsat svøm-

mende hold.  

 

Vi måtte maksimalt svømme 60 meter 

ind fra det åbne vand, men det var også 

rigeligt, for her inde var der næsten 

ikke noget lys, udover lysstrålerne fra 

de mange dykkerlygter. Enkelte af 

grotterne var luftfyldte, så man her 

kunne få lidt frisk luft hvis der blev 

bøvl med luftforsyningen. 

 

Lyssspil: 

Det var et meget flot syn, da vi fra de 

mørke grotter svømmede tilbage mod 

det lille vandhul, hvorfra det blå lys 

strålede ned i det krystalklare vand. 

Man kunne her tage nogle utrolig flotte 

fotos. Det meste af dykningen var på 

lavt vand. Største dybde var ca.10 me-

ter, så vi fik en dykkertid på næsten en 

time. 

 

Vragdyk: 

De følgende dage dykkede vi atter i 

havet og havde her turens eneste vrag-

dyk på et mindre passagerskib, sænket 

i 1995 til glæde for vraginteresserede 

dykkerturister. Rælingen på agterdæk-

ket var pænt bevokset med viftekoral-

ler og inde i vraget var der en stor sti-

me småfisk, så der var mange fine fo-

tomotiver og der kunne svømmes ind i 

vraget uden at sidde fast eller blive 

væk.  

 

Vi tog også med katamaranfærgen 

over til Isla De Cozumel, en ø som 

ligger 20 km ud for kysten. Den er 

kendt i dykkerkredse fordi Cousteau i 

1960’erne optog en af sine under-

vandsfilm på Palancar Reef ved øens 

sydkyst. Vi kom til at dykke på Co-

lombia Reef, et naborev til Palancar, 

som ifølge vores mexikanske dykker-

guide skulle være lige så godt og knap 

så overrendt. Revet var meget flot, der 

var høje koralformationer med slugter 
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og huler som man kunne svømme 

igennem. Sigten var bedre end ovre på 

fastlandet, men der var knap så mange 

fisk. Til gengæld så vi turens eneste 

haj. En lille nursehaj som lå fredeligt 

og sov i en hule, da den fik stukket et 

GoPro-kamera på en pind op i snuden. 

 

Den flygtede forskræmt ud af hulen, 

mellem benene på en dykker og ud på 

sandbunden, hvor det lykkedes mig at 

få filmet den inden den forsvandt ud 

over sandbunden. Sikkert meget for-

nærmet over at blive forstyrret i sin 

middagslur.  

 

Dagens andet dyk var på Yucab Reef 

ved øens vestkyst. Her mødte vi en 

meget stor skildpadde, som fulgte os 

under det meste af dykningen, så den 

blev filmet og fotograferet fra alle si-

der af samtlige fotografer.  

Også skildpadden fik stukket et GoPro

-kamera op i snuden. Modsat hajen 

flygtede den ikke, men snappede med 

sit store næb ud efter kameraet, som 

var tæt på at blive ædt af dyret. 

 

Dykkerfri dag: 

Efter en uges dykning opstod der en 

tiltagende træthed hos turens deltagere. 

Flere begyndte at gå tidligt i seng om 

aftenen, så det blev besluttet at tage en 

dykkerfri dag, hvor vi så skulle være 

turister. Yucatan-halvøens største tu-

ristattraktion er ruinerne af mayabyen 

Chichen Itza, som har ligget glemt og 

overgroet af junglen i mange hundrede 

år.  

 

Vi kørte derfor 200 km. ind i landet til 

den genopdagede by. Her myldrede det 

med turister som alle skulle ind og se 

El Castillo, den store trinpyramide, 



11 

 

 

som nu ligger på en stor åben plads, 

ryddet for jungle og med andre mindre 

pyramideagtige bygninger omkring 

sig. 

 

 Trinpyramiden var ret imponerende 

og det samme var den store boldbane, 

datiden stadion. Målet var en cirkelfor-

met sten med et hul i, anbragt oppe på 

en høj og lang mur. Hvor man i dag 

fyrer træneren hvis et sportshold taber 

for mange kampe, var reglerne her 

anderledes barske: Det tabende hold 

blev ofret til guderne på toppen af py-

ramiden.  

 

Lidt nord for byen lå El Cenote Sagra-

do, Den Hellige Brønd, en stor cenot 

som også blev brugt til menneskeofrin-

ger. Ligesom der på Jesus tid var 

kræmmere i templets forgård i Jerusa-

lem, var vejen op til Den Hellige 

Brønd fyldt med souvenirsælgere, som 

fra intermistiske boder falbød deres 

varer til de souvenirhungrende turister. 

 

 

En ny cenot: 

Dagen efter var vi atter i junglen og 

dykkede i Chac-Mool cenoten, hvor vi 

kom ned til et lille vandhul med pal-

mer omkring. Herfra førte vandfyldte 

gange og tunneler til andre vandhuller 

i nærheden. Vandet var krystalklart, 

men på 6 meters dybde mødte vi et 

springlag mellem det kolde ferskvand 

og det underliggende mere varme salt-

vand. I springlaget var sigten højst 1 

meter, så det var bare med at holde sig 

tæt på guiden, så man ikke for vild i de 

mørke grotter. Længst inde i en af 

Fortsættes på side 21….. 
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Opslagstavlen 

Baracuda tilbyder at uddanne sine medlemmer, så de kan sejle klubbens båd. 

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

Hold vil blive oprettet, når der er 6 interesserede.  

Pris oplyses inden kursusstart.  

Brug hjemmesiden.  
Opdater dine oplysninger  

Tilmeld dig til ture  
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Opslagstavlen 

Medlemskort til DSF ligger klar til 

afhentning i klubben  /Leif 

OBS OBS OBS OBS OBS 
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Formandens ord 

Dykkersæsonen er i fuld gang nu. Hen 
over påsken har der været næsten som-
merlige temperaturer, så der har været 
alle muligheder for at få en tidlig start 
på sæsonen.  
 
Formanden kan stolt meddele, at han 

allerede kan notere sig 3 dyk i år. Med 

sådan en start på sæsonen kan det der-

for undre mig, at der på de to ture jeg 

har været med på, kun var 4 tilmeldte.  

 

Hvorfor ?  Jeg har selv den ambition at 

få logget mere en 25 dyk i år. Båddyk 

vel og mærke.  

 

Flere dyk: 

Der må være andre i klubben der tæn-

ker at antallet af dyk skal forøges i år. 

Henrik P. har lavet et rustbanker kur-

sus og jeg ved, at han går der hjemme 

og skruer på udstyr, så han er ved at 

være helt klar, når rustbankerholdet 

rykker ud i det rigtige vand. 

 

Aktive igen: 

På Henriks lille hold har alle besluttet, 

at de vil være aktive igen. De har fået 

støvet deres gamle udstyr af, haft det 

med i svømmehallen og konstateret, at 

det virker og overvejer nu om et ser-

vice nu også er nødvendigt. De er på 

vej til at blive aktive igen. 

 

For alle andre, dem der kun meget 

lejlighedsvis kommer i klubben  eller i 

svømmehallen, kom nu op af sofaen og 

ned i klubben. Hils på de andre og få 

en god dykkersnak. Tidligere kunne 

man kun finde ud af hvad der skete i 

klubben, hvis man lettede sin rumpét 

og kom forbi opslagstavlen.  

 

Kig på hjemmeside: 

Nu kan man se alle aktiviteter på hjem-

mesiden. Der bliver inviteret til fælles-

spisninger, billedaftener, og ja, selvføl-

gelig også dykkerture.  

 

Det kan godt være at de tilbud der er 

på kalenderen ikke lige frister, men så 

kom forbi til et turudvalgsmøde, så du 

kan være med til at planlægge netop de 

ture, som du har lyst til. 

 

Jeg synes det er vigtigt at vi benytter 

os af de tilbud som aktive medlemmer 

bruger tid på at arrangere. Det er vig-

tigt at tilkendegive over for dem, at det 

de laver er i orden, og at vi gerne vil 

deltage.  

 

Dengang det åbne turudvalgsmøde 

blev indført, var hensigten at mødet 

skulle være en dialog og, at ALLE 

skulle have mulighed for at byde ind 

med hvad de har lyst til.  

 

Om man kan trække båden, eller om 

man er dykkerleder er ikke vigtigt.  
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Hvis DU kommer til mødet og siger, at 

du gerne vil dykke på et bestemt sten-

rev, en boplads du har læst om, eller et  

bestemt vrag, så skal turudvalget nok 

hjælpe. Især hvis du vil bidrage med 

det du kan. 

 

For 10 år siden var vi 30-35 dykkere 

på Kullen til en rigtig hyggelig pinse-

weekend. Vi har mere end 40 personer 

til middagen lørdag aften  Dengang 

kørte medlemmer op fra Ballerup for 

at deltage i middagen om lørdagen og 

for at dykke med om søndagen. Men  

de kom bare ikke med ud på klipperne 

dagen efter, fordi det var blevet lidt for 

hyggeligt aftenen før. 

 

I dag er der tilmeldt 7 dykkere, samt et 

ikke dykkende barn.  

 

Rødvin: 

Det kunne være sjovt efter generalfor-

samlingsmiddagen at finde det med-

lem, der var kommet tilbage som aktiv 

efter lang periode uden dyk.  

 

Jeg sætter gerne en flaske rødvin til det 

medlem, der kan vise en logbog med 4 

dyk i år og ”tørke” periode mindst 3 år 

inden. Jeg tror ikke at interessen for 

dykningen er mindsket.  

 

Man er bare blevet lidt magelig. Vejret 

skal være godt for at man gider sejle 

ud, og når så vejret er godt, så er der 

mange andre opgaver der presser på, 

og derfor bliver dykningen udskudt. 

 

Fortsat go' dykkersæson. 

 

/Formanden 

 

 
Brug hjemmesiden: 
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interesserede sig for fotografering un-

der vandet. De mere fingerfærdige 

forsøgte sig med hjemmelavede under-

vandshuse til ældre, brugte kameraer 

og der blev også taget udmærkede un-

dervandsfotos med disse apparater, 

hvor gamle cykelslangeventiler blev 

brugt til gennemføringerne. En del 

kameraer holdt imidlertid op med at 

virke efter at have fået en overdosis 

saltvand. 

På billedet ses Foto Ole med et Rollei 

Marin undervandshus udviklet af dyk-

kerpioneren og undervandsfotografen 

Hans Hass til et af datidens bedste 

kameraer, det toøjede spejlreflekska-

mera fra tyske Rollei.  

Kameraet brugte negativfilm i format 

6*6 centimeter og med 12 billeder på 

/UNDERVANDSFOTOGRAFERING 

I dag kan man for få tusinde kroner 

købe et lille kinesisk produceret ac-

tionkamera, som fuldautomatisk kan 

tage digitale billeder på alle tænkelige 

måder og som tilmed kan videofilme i 

fuld HD. Kameraet er desuden nogen-

lunde vandtæt ned til 60 meters dybde, 

så det er derfor blevet populært hos 

mange sportsdykkere. 

 

Sådan var det ikke i gamle dage. Den-

gang var udvalget af udstyr til under-

vandsfotografering meget begrænset 

og det som fandtes var kostbart og ofte 

svært at fremskaffe.  

Det var derfor kun dykkere i vellønne-

de job og passionerede fotografer som 

Stidsen’s historiske foto’s mm. 

Ole med datidens superkamera. Det samme som er gengivet på siden til højre.  

(En kombination der i dag kan købes for 4500 Euro på nettet) 
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hver film. Man skulle derfor vælge 

sine motiver med omhu og det kræve-

de en grundlæggende fotografisk vi-

den, da alle indstillinger 

(blænde, tid og afstand) 

skulle foretages manuelt. 

  

Man forventede derfor 

kun at en lille del af ens 

fotos var vellykkede og 

at der var langt imellem 

pletskuddene.  

 

Foto Ole købte under-

vandskameraet brugt for 

mange år siden efter læn-

gere tids opsparing. I dag 

må det betragtes som en 

antikvitet, værdigt til 

udstilling på Teknisk 

Museum. /Stidsen  

Her er et billede fra en tur til Kristiansand, hvor der både optræder et Nikonos og et 

moderne GoPro mini-videokamera, efter et dyk, hvor et af dem blev lidt vådt. 
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/FotoOle 

 

Udtjekningsdyk: 

Dette års udtjekningsdyk og det første 

fyraftensdyk fandt begge sted ved Tis-

vildeleje, hvor man havde lejlighed til 

at kigge på stenrevet ud for kysten.  

Det hele var noget forandret. Selve 

stranden bar præg af efterårets storme, 

og man var i gang med at retablere 

sandstranden. Ude på revet bar det 

også præg af at stærke kræfter havde 

været på spil. Områder var spulet rent 

for sand, så der kun var blottet lerbund 

tilbage, og andre steder var der meget 

store bølgeribber i sandet.  

 

Der var svag vind fra land og havblik 

og nedgående sol, så omstændigheder-

ne kunne ikke være bedre.  

 

Heldigvis var der masser af fiskeliv at 

se på. De dominerende fisk var snipper 

og tangnål, nogle meget store, og flad-

fisk, hvor vi både så rødspætter, søtun-

ge og pighvar. Der var de sædvanlige 

søstjerner, men de mange krabber, som 

der plejer at være i sommerhalvåret, så 

vi ikke noget til.  

 

Små grønne kugler: 

Derimod så vi masser af små grønne 

kugler, som sad fast på tangen. Hvad 

kunne det være? Fiskeæg? Alger?  

 For at få det sidste afklaret, har jeg 

sendt nogle billeder sammen med en 

forespørgsel på mail til Øresundsakva-

riet, men har i skrivende stund ikke 

fået noget svar tilbage. 

Fyraftensdyk 
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Sæsonen er i gang: 

Sæsonen med fyraftensdyk er godt i 

gang igen. Sidst var vi Humlebæk, 

hvor den gamle redaktør fandt en pan-

serulk lige neden for stigen til bade-

broen, og Tom så en masse fladfisk.  

Så der er stadig liv i vandene efter vin-

teren, og mon ikke der kommer meget 

mere hen over sommeren. 

 

Det er min erfaring at man altid ople-

ver et eller andet spændende på et dyk, 

og sammenlagt med de andre dyk får 

man et godt indblik i livet under over-

fladen.  

 

Dette gælder også for fyraftensdykke-

ne, som i sagens natur er stranddyk 

inden for rimelig køreafstand fra klub-

ben, og desuden er der et begrænset 

antal dykkersteder. Men dette gør at 

man netop kan følge årets gang og 

livets skiften i løbet af sæsonen de 

enkelte steder. 

 

Få lysten styret: 

Selvom det jo ikke er de dybe og ud-

fordrende dyk der foretages, så er der 

rig lejlighed til at få sin lyst styret hvad 

enten det er distancesvømning eller at 

kigge på den samme fisk under hele 

dykket, man foretrækker.  

 

Styr på udstyr: 

Der er også rig lejlighed til at få afprø-

vet sit udstyr og f.eks. sin opdriftskon-

trol, så der er styr på det til den næste 

gummibådstur til et spændende vrag.  

Ingen dyr led overlast under fyraftensdykket eller udfærdigelsen af denne artikel. 

Redaktøren ville blot vise sit fund frem for dykkerlederen, der var tørdykker denne 

aften. 
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Det er faktisk vanskeligere at styre sin 

opdrift på 2 – 3 meter vand end på 20 

meter.  

 

Så prøv at finde den optimale 

blymængde til netop dit udstyr; det kan 

du få glæde af på mange dykninger. 

 

I det hele taget det at være i gang og få 

rutine og godt kendskab til sit udstyr 

kan sagtens foregå på et stranddyk, så 

det er også gode grunde til at deltage i 

fyraftensdyk. 

 

Grill og hyggesnak: 

Og så er der jo grill og hygge efter 

dykningen, inden det igen er tid at køre 

hjem. 

 

Da jeg foreslog den gamle redaktør et 

indlæg om fyraftensdyk og deres for-

træffeligheder, grinede han og sagde, 

at jeg jo kunne se, om jeg kunne bilde 

nogen ind, at det var spændende! *) 

 

Det håber jeg er lykkedes med oven-

stående, og nu må vi jo se hvad sæso-

nen byder på. 

 

/Foto-Ole tekst og foto’s 

 

*) Til redaktørens forsvar kan siges, at 

han lige havde haft sit første dyk i 

tørdragt med alt for lidt tøj på indenun-

der. Han frøs. Mest om fødderne. Som 

han ikke havde gjort, siden han var  

knægt, og havde  løbet på skøjter med 

våde sokker og et par for små støv-

ler… Og så var han tosset over, at for-

handleren af tørdragten havde haft ret. 

Forhandleren havde længe omtalt nød-

vendigheden af en varm underdragt 

m.v, men de ville jo også bare sælge 

udstyret, havde den  skarpsindige re-

daktør straks gennemskuet!! 

Men ak, ak og ak, de havde tilsynela-

dende haft ret. Der skal åbenbart en 

ordentlig underdragt og sokker  til…. 

En varm ragsok, sweatre og flere par 

lodne og uldne lange underhylere er 

ikke nok til at holde varmen, selvom 

man jo ikke er våd, når det er 7-9 gra-

der udenfor……  Det omtalte aspekt 

med at afprøve udstyr på et fyraftens-

dyk. Det holder.  

Det kan redaktøren bekræfte  ;-) 
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pålandsvind var sigten ikke så god som 

sidst, så vi besluttede os for endnu et 

cenotedyk på turens sidste dykkerdag.  

 

Vi bad guiden om at vælge den bedste 

cenot til de afsluttende dykninger. Det 

blev Ponde Rosa cenoten, også kaldet 

El Eden, paradiset. Dykket startede i 

en mindre sø, hvorfra en meget bred 

tunnel førte hen til et langt og smalt 

vandhul, hvorfra solens stråler stod 

ned i vandet som et stort, lysende 

vandfald. Et imponerende syn og et 

fantastisk godt fotomotiv.  

 

Senere kom nogle mindre vandhuller 

også med flotte lysindfald og hvor man 

kunne se op til palmerne, som havde 

rødderne nede i vandet. Sigten var 

fantastisk, mindst 50 meter.  

 

Det var som om man svævede i luft i 

stedet for at dykke i vand. Der var 

mange flotte panoramaer ud mod det 

grotterne stod et skilt med et billede af 

manden med leen og en advarende 

tekst om at man skulle forberede sig på 

døden, hvis man svømmede længere 

ind i grottesystemet. Vi vendte derfor 

om og svømmede tilbage mod en lille 

blå lysplet, som langsomt tiltog i styr-

ke og åbenbarede sig som cenotehullet, 

et meget smukt syn. Det var som at 

komme fra mørkets rige tilbage til det 

livgivende lys.  

 

Mit nye GoPro-kamera overlevede 

desværre ikke mødet med dødens rige. 

Det led druknedøden, men heldigvis 

overlevede hukommelseskortet så op-

tagelserne blev reddet. Det var mit dyk 

nr. 13 på turen, hvilket måske forklarer 

uheldet. 

 

Paradiset: 

De følgende dage dykkede vi atter i 

havet, men da der havde været kraftig 

Fortsat fra side 11 
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blå lys. Et fantastisk dyk i klasse med 

Blue Hole i Dahab.  

 

Bedre end paradis? 

Det afsluttende dyk skulle foregå i den 

nærliggende Tajma Ha cenote, som 

ifølge guiden skulle overgå alt hvad vi 

tidligere havde set. Jeg troede ikke 

rigtigt på ham. Det kunne ikke blive 

meget bedre end paradiset. 

 

Et meget lille vandhul: 

Vi gik i vandet i et meget lille vandhul 

og svømmede herfra gennem grotterne 

til nogle store huler, hvor der var me-

get smukke lysindfald med både blåt 

og grønt lys. Der var både små og store 

stalaktitter samt forsteninger. Et sted 

kom vi til en meget bred grotte med en 

brolignende klippe hen over og et 

springlag, som gav nogle utrolige spej-

linger.  

 

Sigten var fantastisk, det var som om 

grotten fortsatte i det uendelige ud 

mod det blå lys.  

 

Jeg havde aldrig set noget lignende. 

Jeg havde mest lyst til at sætte mig på 

bunden i et stykke tid og kigge på dette 

fantastiske undervandslandskab, men 

så var dykkerguiden nok blevet be-

kymret, hvis der manglede en dykker.  

 

Til slut kom vi ind i en stor kuppelfor-

met hule, hvor to små huller i loftet lod 

et par skarpe solstråler skinne ned i 

den mørke hule. Hvor de ramte vand-

overfladen blev de afbøjet på grund af 

lysbrydningen og ændrede retning af-

hængigt af hvorfra man så dem. Også 

her var jeg lige ved at blive på stedet 

og se på dette fantastiske lysshow. 

Guiden havde ret, dette var endnu bed-

re end El Eden, det var en værdig af-

slutning på dykningerne. 

 

På opdagelse i junglen: 

Den sidste dag var en fridag, hvor man 

kunne gøre hvad man havde lyst til. 

Nogen tog på shoppingtur, andre slap-

pede af og en lille flok tog på opdagel-

se i junglen. Vi tog til ruinbyen Coba, 

en af Maya-kulturens største byer, som 

kun delvis er udforsket og hvor meget 

stadig er overgroet af junglen. Det 

består af 3 bycentre med ca. 1 km mel-

lem hvert område. Der er ryddet nogle 

stier så man kan komme rundt i områ-

det og der kan lejes en cykel eller en 

cykeltaxi, hvis man ikke gider gå.  

 

Hovedattraktionen er Nohoch Mul, en 

42 meter høj pyramide, højere end 

trinpyramiden i Chichen Itza, men 

hvor kun forsiden er ryddet for be-

voksning. I modsætning til Chichen 

Itza, hvor ruinerne ikke måtte betræ-
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des, måtte man her godt bestige pyra-

miden, så det gjorde vi. Det var dog ret 

anstrengende i varmen og stentrinene 

var meget slidte og uregelmæssige. Fra 

toppen var der en storslået udsigt ud 

over junglen og man kunne rundt om-

kring se andre pyramider, som stak op 

over træerne.  

 

Vi blev siddende oppe på toppen et 

stykke tid og nød udsigten. Her havde 

der for tusinde år siden ligget en by 

med anslået 50 000 indbyggere. Nu var 

der grøn jungle så langt øjet rakte.  

 

Nedturen var ikke så anstrengende som 

opturen, men man skulle passe på med 

ikke at falde, for hvis man gjorde det 

tog man sandsynligvis turen på røven 

hele vejen ned. Vi vandrede flere timer 

rundt i området og fik set små og store 

pyramider og både tilgroede og fritlag-

te ruiner. Vi fandt også tilbage til ind-

gangen uden at fare vild i junglen, 

hvilket nogle af vores rejsefæller hav-

de været bange for. Om aftenen sad vi 

for sidste gang i junglen foran hotellet 

og fik os et par godnatøl.  

 

Der var enighed om at det havde været 

en vellykket dykkerferie, som godt kan 

tåle at blive gentaget engang. En stor 

tak skal rettes til arrangørerne: Eva og 

Foto Ole. 

 

Tekst :Stidsen : Foto/Foto Ole   
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