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Forside: 
Normalt hader jeg Undervandsfoto-
genren: ”Dykker med lygte.” Det bli-
ver tit så håbløst opstyltet og kunstigt.  
 
Men her er FotoOles billeder fra Sri 
Lanka faktisk så nysgerrighedspirren-
de, og grafisk intense, at de altså endte 
på forsiden.   
/FotoOle. 
 
At Ole så også har eksperimenteret 
med nye filter tekniker, kan du læse 
mere om på siderne 10 og frem.. 
/Redaktøren 
 
 

Bagside: 
Øverst: 
’Billeder af småfisk, jeg mødte’, som 
Ole forklarede. Denne her er fra 
Munkholm den 31 marts 2017. 
/Foto: FotoOle 
 
Nederst: 
Meget velnærede  søstjerner på bunden 
ved Munkholm.  Det må have være en 
indbringende vinter for søstjernerne 
her. Tror det var farverne jeg synes var 
flotte... 
 
Samme dag, som billedet ovenfor.  
/Foto: Jan M. 
 

Bladudvalget:  
Næste møde : Ikke fastlagt, der sendes 
en mail ud til alle senere.. 
 
 

Planlagte deadlines på bladet:  

August   

Baracuda 

46. årgang  Nr. 1 maj   2017 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

  

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Carsten G. 

  

Kasserer                   Sekretær 

Leif  H.   Rasmus B. 

  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lars H.  

Lars H. N. 

   

Næste Baracuda-blad udkommer  

Eftersommeren 2 017 

Antal trykte blade:  120 stk. 
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Lederen 

Egentligt har jeg ikke noget positivt på 
hjerte, fordi jeg synes, at man snart kan 
se skriften på væggen angående dette 
blads og klubbens fremtid, som sådan.  
 
Jeg vil for eksempel gætte på at den 
gennemsnitlige alder for bidragyderne 
til artikler og mange fotos i dette blad 
er nærmere 70 end 45. 
 
Var det så det eneste, men det samme 
gælder efterhånden også deltagerne i 
dykkerturene. 
 
Ikke at det betyder noget for deltager-
ne selv, udover at udstyret bliver lidt 
tungere fra gang til gang. Det er stadig 
lige fedt at komme ud i det afstressen-
de vægtløse univers og opleve roen og 
magien.  
 
Selvom man kan mene at et f… strand-
dyk i DK er patetisk sammenlignet 
med de mere eksotiske steder ude i 
verden, er der altså stadig plads til ma-
gi i hverdagen., selv på 5 meter vand.  
 
I øvrigt er der annonceret ture til både 
Sverige og Bornholm, samt mere kræ-
vende dybder i eftersommeren.  
 
Well. Tilbage på sporet. Når de aktive 
i 65+ afdelingen ikke længere orker 
eller får andre interesser, er dette blad i 
al fald tæt på bladdøden. Det samme 
vil gælde andre aktiviteter.  
 
Der er plads til et teknologi– og gene-
rationsskifte.  
/Red. 

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

Turudvalget:  http://
www.baracudaturudvalg.dk/ 
Kalenderen er altid opdateret også 
med billeder. Og seneste klubblad. 
Med fotos i super god opløsning. 

www.baracuda.dk 
Se artikel inde i bladet. Siden er 
oppe igen, men mangler input 
fra dig  
Turkalender er opdateret og 
gemmer på flere oplevelser. 

fyraftensdyk: 
Torsdagene 8.6., 15.6., 22.6. og 29.6. 
I juli og august måned afholdes fyraf-
tensdyk:  
Torsdagene 6.7, 13.7., 10.8., 17.8., 
24.8. 31.8.  
Fyraftensdyk med båd:  
Torsdag 20.7 
Torsdag 27.7  
 
Se nærmere på side: 14 
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Vragdyk på Noas ark 
Nytårsdykket blev til noget en søndag 
midt i januar.  
 
Vi var fire baracudaer, som trodsede 
vejrguderne og mødes i Skovshoved 
havn og begyndte at gøre klar for at 
sejle til det nye dykkersted, nemlig be-
tonprammen ved Nordhavnen. Pram-
men er blevet døbt Noahs Ark, og er 
blevet sænket december 2016 lidt øst 
for Nordhavnen med fjernsyn på og 
det hele. 
 
Snevejr: 
Da vi satte båden i vandet fra slæbeste-
det begyndte det at sne, og der lå snart 
et hvidt lag sne over det hele. Men det 
kunne jo ikke stoppe os, så efter om-
klædningen sejlede vi forsigtig ud af 
havnen gennem det tynde lag is, der lå 
i vandskorpen. Sejladsen foregik mod 
snevejret, så det var ikke meget man 
kunne se. Da vi næsten var frem ved 
dykkerstedet skiftede vejret til flot sol-
skin, så det var jo fin timing. 
 
Tæt ved land: 
Prammen ligger tæt ved land, og der er 
god læ for vestlige vinde. Inden længe 
lå vi i vandet over prammen, som kun-
ne ses fra overfladen. Så var det bare at 
dykke de 3 meter ned til oversiden – et 
betonlåg med en del adgangshuller.   
 
Først svømmede vi rundt om prammen 
langs bunden på 5 meters dybde og be-
så den udefra. Derefter gik vi ind gen-
nem et af hullerne i siden, og beså de 
forskellige rum som prammen er op-
delt i. Det hele bærer præg af at være 
sænket for nylig, så der er ikke meget 
liv og begroning – men det skal nok 
komme efterhånden, ligesom det kom 
ude ved Dykkerbanen ved Amager 

Strandpark.  
Sigten uden for prammen var 3-4 me-
ter og som det plejer at være lidt bedre 
inde i ”vraget”. 
Prammen er ca.25x5 meter indehol-
dende 12 rum. De enkelte rum inde i 

prammen er opdelt med betonvægge 
med adgangshuller, så det er muligt at 
svømme fra rum til rum. I de fleste 
rum er opstillet forskelligt gods f.eks. 
kortere rør, store sten og betonstykker, 
formodentlig så fisk og andet liv kan 
finde steder at skjule sig eller gro på.  
 
Adgang til  åbent vand overalt: 
Det er muligt at svømme direkte ud i 
det åbne vand fra alle rummene via 
store huller enten i væggen eller loftet.   
 
Luften var 1 gr.C og vandet 2 gr.C, så 
det var en rimeligt kold omgang og 
dykkertid blev da også kun godt en 
halv time. 
 
Efter dykket sejlede vi tilbage til 

Rum med rør til kommende beboere 
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Skovshoved havn i gråvejr og sluttede 
af med kakao og kager. 
 
Uddannelsesvrag: 
Betonprammen er et ret ambitiøst pro-
jekt til 1 million kr. betalt af Nordea-
Fonden. Prammen er fremstillet til for-
målet som vrag – vel primært beregnet 
for uddannelse. Når der kommer lidt 
mere liv derude og fiskene begynder at 
flytte ind, bliver det helt sikkert et gan-
ske fint dykkersted med den beskytte-
de beliggenhed. 
 
Kritiske adgangsforhold: 
Desværre har man ikke kunnet placere 
vraget et sted, hvor man kan køre til, 
og det er så stor en ulempe, at man må 
betragte dykket som et båddyk, selvom 
vraget ligger ca. 50 meter fa land. Des-
uden er der meget vanskelige adgangs-
forhold fra land. Der er godt nok byg-
get en stålrampe ned over stensætning 
langs kysten, men den ser ikke nem ud.  
 
Rampen ender i en platform, som lig-
ger ca. en halv meter over vandet, så 

det at komme på land efter dykket er 
særdeles vanskeligt. Endelig er der på 
adgangsvejen (Kattegatvej), som ender 
i en rundkørsel med stopforbud – både 
på selve vejen og i rundkørslen! Alt i 
alt betyder det, at der er en vandring på 
en halv km fra de parkerede biler til 
rampen.  
 
Det nye vrag er en kærkommen forny-
else af dykkermuligheder i København 
og omegn. Når der er kommet mere liv 
derude vel det helt sikkert også blive et 
populært dykkersted – specielt hvis 
man har mulighed for at sejle til det. 
 
/Tekst og foto: Foto-Ole 
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I dag kan man på Internettet finde 
hjemmesider med beskrivelser og GPS
-positioner på vrag i danske farvande.  
 
Sådan var det ikke i 1980’erne da Ba-
racuda havde klubbåden Dyk-Et.  
 
Vragfortegnelse: 
Hver dykkerklub havde sin egen liste 
med vragpositioner, som man vogtede 
over og ikke udleverede til andre. Ba-
racuda havde også en liste med vrag-
positioner, som vi havde fået af en fi-
sker ude i Fiskerihavnen for en hel 
kasse øl.  
 
Decca-positioner: 
Positionerne var Decca-positioner og 
da navigationsudstyret på Dyk-Et be-
stod af et almindeligt kompas blev der 
lejet et Decca-navigationsudstyr for en 
begrænset periode.  
 
Fulde af optimisme tog vi så på vragtu-
re i Køge Bugt og Øresund. Det viste 
sig at Decca-udstyret, som var baseret 
på radiopejling, havde en ret stor unøj-
agtighed og krævede en hel del erfa-
ring i praktisk brug. Vi fandt derfor 
kun et enkelt vrag og det skyldtes nok 
at vraget af andre dykkere var afmær-
ket med en bøje. 
 
Vragdyk: 
ysten til at dykke på vrag var dog sta-
dig intakt og formanden havde hørt om 
en jysk vragdykker som arrangerede 
vragture for sportsdykkere. Vi fik såle-
des kontakt til Åge Jensen i Århus, 
som med sit dykkerskib Ternen havde 
arbejdet for Farvandsdirektoratet med 
at nedsprænge skibsvrag som lå til fare 
for sejladsen. Derfra havde Åge oplys-

ninger og positioner på mange vrag i 
Danske farvande.  
 
Dynamit-Åge: 
Åge havde på grund af sprængningsar-
bejdet fået tilnavnet Dynamit-Åge eller 
Trotyl-Åge og havde på sin båd, som 
var en tidligere svensk toldkrydser, det 
mest moderne navigationsudstyr som 
fandtes dengang, et satellit-baseret 
GPS-udstyr med en nøjagtighed på 10 
meter. 
 
Vi aftalte at mødes i Hundested Havn 
en lørdag morgen i juni 1986 og herfra 
fik klubben flere gode ture ud til vra-
gene i det sydlige Kattegat. Vragene 
blev fundet uden besvær og Dynamit-
Åge`s hjælper dykkede ned til vraget 
og bandt bundtovet fast.  
 
Det er ikke Dynamit-Åge som på foto-
et står på dækket af Ternen, men et da-
værende medlem af klubben med til-
navnet Skumme. 
 
U534 
Senere blev Dynamit-Åge landskendt 
da han fandt Nazi-ubåden U 534, der 
som den sidste tyske ubåd forlod flåde-
basen i Kiel den 3.maj 1945 kort tid 
før Det Tredje Riges sammenbrud, ef-
ter sigende på vej til Sydamerika med 
topnazister og store mængder kostbar-
heder ombord.  
Ubåden blev den 5.maj 1945 sænket af 
engelske fly i Kattegat nordøst for An-
holt. 
 
U 534 blev hævet i 1993 med økono-
misk støtte af en dansk finansmand, 
men man fandt ikke noget naziguld 
ombord.  
Ubåden blev senere solgt til flådemu-

Stidsen’s Historiske foto’s mm.  
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seet i Portsmouth i England. 
 
 
/Tekst og foto: F.Stidsen  

’Skumme’ på dækket af dykkerbåden Ternen. Hundested  1986 
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De fleste kender Sri Lanka som et tu-
ristmål, og det er de seneste år blevet 
ganske populært.  
 
Et godt rejseland: 
Det er med god grund, for Sri Lanka er 
et dejligt rejseland med en venlig be-
folkning, god mad, spændende sevær-
digheder som templer og gamle byg-
ninger samt en afvekslende og frodig 
natur og ikke mindst naturparker med 
mange forskellige dyr og fugle. Vi så 
100-vis af elefanter! Og så er der blå-
hvaler i vandet ud for landet, og det 
var sæson for disse hvaler, da vi var 
der.  
 
I gamle dage hed landet Ceylon og var 
især kendt for sin theproduktion, som 
startede i englændernes tid. Der produ-
ceres stadig the oppe bjergene i 1 til 2 
km´s højde, men nu hedder landet jo 
Sri Lanka. Sri betyder hellig og Lanka 
ø, og det er den måde befolkningen ser 
på landet. 
 
Dykkeroplevelser: 
Dette var bare en lille indledning for at 
fortælle, at her i marts måned i år var 
vi seks baracudaer, som besøgte landet 
og dets seværdigheder og naturligvis 
dykkede der. 
 
Min hensigt med denne artikel er først 
og fremmest at fortælle om de oplevel-
ser, vi havde i forbindelse med dyknin-
gen.  
 
Vi boede i en lille by ved navn 
Unawatuna i den sydvestlige del af 
landet. Her var vi indkvarteret i et 
gammelt guesthouse i nærheden af 
dykkercentret, som lå helt nede ved 

stranden. Vi havde derfor kun få mi-
nutters gang til dykkercentret, som i 
øvrigt meget nærliggende hed 
Unawatuna Diving Centre. 
 
Godt men brugt udstyr: 
Dykkercentret havde masser af udstyr, 
kompressor og småbåde samt guider, 
så de kunne betjene kunderne, som der 
var en hel del af hver dag; både os der 
bare skulle ud at dykke og forskellige 
personer, der var under uddannelse. 
Deres priser var inkl. udstyr, så der var 
flere af os der benyttede dykkercen-
trets udstyr for at spare lidt på de 
indchekkede kilo på flyet derned. Ud-
styret bar noget præg af at være brugt 
ofte, men det lykkedes dog at komme 
ud at dykke hver dag. Vores guide var 
særdeles serviceorienteret og foretog 
således flere gange nødreparationer på 
regulatorer, mens vi lå i vandet og ven-
tede på at skulle dykke ned. 
Dykkercentret havde nitrox-
kompressor og udleverede 12 liter fla-
sker med nitrox til os. Vi dykkede alle 
med denne nitrox, som for alle dyk lå 
omkring 32 %. 
  
Organisering: 
Vi var som sagt seks dykkere på turen, 
og vi blev fordelt på to dykkerbåde 
medbringende to 12 liter flasker pr. 
mand m/k, når vi sejlede ud hver for-
middag til to dyk. Mellem dykkene 
var, som der plejer at være, en passen-
de mellemtid på en lille times tid. Der 
var forholdsvis kort sejltid til dykker-
stederne – vel en 5 – 15 minutter.  
Ud for den strand, hvor dykkercentret 
lå, var der 16 navngivne dykkersteder, 
og heraf var de 5 vrag. Vi havde såle-
des to slags dyk i området: naturdyk og 
vragdyk. 

Dykning på Sri Lanka 
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Naturdyk: 
Naturdykkene var alle på undersøiske 
klipper begroet med koraller især blø-
de koraller og koralvifter i forskellig 
farve, men også koralstrenge og en-
keltkoraller på klipperne, som desuden 
var fyldt med store rurer. Der var in-
gen egentlige koralrev. På disse dyk 
varierede sigten en del fra 5 til 10 me-
ters sigt. Navnene på dykkerstederne 
var f.eks. Goda Gala Diyamba, Aluth 
Gal Mattha og Goda Kupatha, altså for 
os ret eksotiske navne, som vi ikke 
aner hvad betyder. 
 
Der var en hel del fisk såsom sweet-
lips, aftrækkerfisk heraf nogle flotte 
blå, mange gule, stribede grunts, røde 
big eyes og englefisk med flotte teg-
ninger. Desuden så vi rejer, langustere, 
flere slags nøgensnegle, flere slags sø-
stjerner og pudestjerner samt søfjer. 
 
Vragdyk: 
Vragdykkene foregik på vragene Ran-
goon Wreck (ståltanker, et dampskib 

bygget i 1863)og Orestes Wreck 
(cargo ship, også et dampskib af stål), 
som lå lidt dybere; hhv på 30 og 25 
meters dybde. Omkring vragene var 
der sandbund, som blev hvirvlet op af 
de store dønninger, der kom helt fra 
Afrika, så de nederste 5 meter af vand-
søjlen havde temmelig dårlig sigtbar-
hed, noget i stil med 2-5 meter sigt. 
Over dette usigtbare lag var vandet 
helt klart og blåt med en fin sigt på 
måske 15 meter. De fortalte på dykker-
centret, at det lige havde været fuldmå-
ne, og at dette havde forstærket døn-
ningerne. Derfor var der særlig dårlig 
sigt, mens vi var der. Selvom sigtfor-
holdene på vragene var dårlige, så var 
de trods alt bedre end på Signe Nord-
fisk – vraget ude ved Hven. 
Begge vrag havde flottenæsten intakte 
stævnpartier, mens resten af skibene 
var temmelig nedbrudte. Men der var 
mange genkendelige vragdele og 
spændende stålkonstruktioner. 
 
Der var forbavsende mange fisk og fi-
skestimer på vragene bl.a. så vi en sti-
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me på ca. 10 yellowtail barracudas. 
Derudover så vi store stimer grunts og 
snappere, en del sweetlips, enkelte 
pindsvinefisk og aftrækkerfisk og en 
endda en pænt stor muræne. 
Men vi så ingen større fisk og specielt 
ingen hajer på vore dyk. 
 
Vi havde i alt 10 dyk i området. Var 
det så dårlige dyk? Bestemt ikke, der 
var masser at se på – og for mit ved-
kommende masser at fotografere. Når 
jeg dykker, så fokuserer jeg på, hvad 
der er godt det pågældende sted og ny-
der i øvrigt bare at dykke og tager så 
de aktuelle udfordringer, som de nu en 
gang er. Men objektivt set var det ikke 
verdensklassedyk! 
 
Fotografering med filter: 
Jeg fik da afprøvet en ny metode til 
undervandsfotografering, nemlig foto-
grafering med filter – nærmere bestemt 
MagicFiltre til blåt vand. Når man fo-
tograferer og bruger filter anvender 
man normalt ikke kunstlys, så jeg lod 
mine flash med arme og det hele blive 
på land. Det gør det selvfølgelig nem-
mere at håndtere kameraet – og som en 

særlig ”effekt” slipper man for proble-
mer med backscatter fra flash-lysene. 
Det filter, som jeg anvendte, var bereg-
net til 5-10 meters dybde, og filterets 
rødlige farve skulle modvirke det me-
get blå som billederne får ved anven-
delse af det naturlige lys. Lyset mister 
jo som bekendt de røde og gule nuan-
cer på sin vej gennem vandet. Det fun-
gerede i det store og hele fint, hvis 
man gør det på den rigtige måde – og 
på seks dyk prøvede jeg mig frem for 
at finde ud af den rigtige måde. På de 
bedste billeder er det som om, der er 
anvendt flash, for alle farverne er der.  
 
En yderligere effekt var, at på de dybe-
re dyk på vragene blev kontrast og 
dybden i billederne forbedre, så bille-
derne rent faktisk blev bedre end vir-
kelighed var med den dårlige sigt. 
 
Vandet: 
Vandtemperaturen var særdeles gun-
stig for os dykkere – helt oppe på 30 
gr.C., hvilket gjorde at flere dykkede i 
shorty. Generelt var der på trods af de 
lange dønninger plus lidt kortere bøl-
ger fra den lokale vind ikke de store 

pro-
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blemer med at sejle og med at dykke i 
farvandet. Vi oplevede ikke nogen 
egentlig strøm på dykkene. Der var 
dog nogen surf, som gik først den ene 
vej så den anden vej. Dette må hænge 
sammen med de lange dønningers be-
vægelse, som forplantede sig dybt ned 
i vandet. 
 
Hvalsafari: 
Vi havde på forhånd booket de fem 
dykkerdage, som vi brugte. Efter et par 
dage holdt vi en dykkerfri dag og tog 
på blåhvalsafari med båd og fik set fle-
re eksemplarer af verdens største dyr. 
Det var et imponerende skue. Blåhva-
lerne kan ses fra specielle turbåde, og 
dem var der en hel del af i havnebyen 
Mirissa lidt syd for, hvor vi boede.  
Det er ikke muligt at komme i vandet 
sammen med hvaler fra disse turbåde. 
Så hvalerne måtte nydes fra bådene. 
Til orientering kan det oplyses, at 
Kingfish har liveaboardture, hvor man 
kommer tæt på hvalerne og får lejlig-
hed til at snorkle med dem. Men under 
vandet så vi altså ikke skyggen af en 

hval. 
Min konklusion er, at man nok ikke 
skal tage til Sri Lanka for udelukkende 
at dykke, men er man der, så kan det 
anbefales også at bruge tid på dykning, 
nyde det og se nærmere på de undersø-
iske forhold.   
 
/tekst og foto:Foto-Ole 
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Opslagstavlen 

Tur til Ubådsmassakren 
For to år siden var klubben på tur til Karlskrona og den sydsvenske skærgård for 
at dykke på u-bådsmassakren i Østersøen. Det blev en meget spændende tur med 
mange rigtige gode dyk. 
Da vi pakkede sammen og kørte hjem, var vi enige om, at det ikke var sidste 
gang vi skulle dykke på Nicomedia, Gutrune og Director Reppenhagen. Det var 
fantastiske dyk med en fremragende sigt. 
Nu gentages turen. Vi skal bo i det samme hus og dykke på de samme vrag i pe-
rioden fra lørdag d. 2 september til onsdag d. 6 september. Du kan komme med 
og dykke på nogle af de fedeste vrag i Østersøen. 
Husk at læse eller genlæse turbeskrivelsen. Den kan findes i Baracuda Info fra 
efteråret 2015, eller på klubbens hjemmeside. Du skal være logget ind for at se 
den. 
Prisen for turen forventes at blive omkring 3.200 kr pr person, hvis der er 6 del-
tagere. 
Krav til deltagere: 
• Erfaring med deko dykning 
• Erfaring med dykning på dybder til 30m+ 
• Har en SMB og kan sætte den. 
• Dykker i tørdragt 
Tilmelding på klubbens hjemmeside. Depositum: 1.000 kr, som kan betales til 
mig via Mobilepay (3110 1955) eller til konto: 5044-1280786. Skriv tydelig 
navn på indbetalingen.  / Ole B. 
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Opslagstavlen 

Velkommen til de to nye 1* dykkere i klubben:  Christina R og Simon . 
Næstformand, Rasmus trykker næver og uddeler dykkercertificater. 
 

Se en kort intro til dem på side 23. 
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Nu er fyraftensdykkene ved at komme 
i gang igen, og dermed har du en god 
chance for at komme i vandet og få 
prøvet dit udstyr og få lidt vandføling 
oven på vintersæsonen. 
 
 I skrivende stund er vandet ca. 8 gr.C, 
så når du læser dette, så er det sæson 
for våddragtsdykning. 
 
Gode argumenter: 
Alle de gode argumenter for at deltage 
i fyraftensdykning har jeg snart skrevet 
adskillige gange i bladet, og jeg vil 
blot anføre følgende: du får god dyk-
kertræning, du holder dig i gang med 
dykningen, får kendskab til livets gang 
under vandet, og så plejer det at være 
en hyggelig aften sammen med klub-
kammeraterne. 
Programmet for fyraftensdykkene her 
inden sommerferien er tidligere ud-

sendt på mail til alle og står på såvel 
turudvalgets hjemmeside som klub-
bens hjemmeside. Heraf fremgår føl-
gende:  
 
I juni måned  
Torsdagene 8.6., 15.6., 22.6. og 29.6. 
 
I juli og august måned  
Torsdagene 6.7, 13.7., 10.8., 17.8., 
24.8. 31.8.  
 
Mødetider:  
For fyraftensdyk gælder følgende: 
Vi mødes på dykkerstedet kl.17.30, der 
som sædvanligt afhænger af vejrfor-
holdene. Vi tager grillen med og pris 
for deltagelse i grill er 40 kr. 
Tilmelding: 
Tilmelding senest onsdag aften til Foto
-Ole med SMS på tlf.5134 1121.  
 

Fyraftensdyk, program m.v. 

Fyraftensdyk torsdag i maj. Refugium Nordsjælland. /Foto Gearløs 
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Sted oplyses med SMS 
Dykkersted oplyses torsdag middag på 
SMS til de tilmeldte.  
 
To fyraftensdyk med båd:  
Torsdag 20.7. Arrangør Foto-Ole. Til-
melding med SMS til mobil 5134 1121 
 
Torsdag 27.7. Arrangør Carsten G. 
Tilmelding med SMS til mobil 2011 
2995 
 
For fyraftensdyk med båd gælder føl-
gende:  Prisen for en bådtur er 100 kr. 
 
Allan har lovet at sejle for os i forbin-
delse med et par fyraftensdyk i juli, så 
vi kan komme til f.eks. Kanonvraget, 
Johannes L, Ven eller måske Kullen 
om aftenen, hvis vejret tillader det. Det 
vil vise sig.  
Mødested og tid: 
Mødestedet bliver en nærmere angivet 
havn, og man skal være omklædt og 
klar til at sejle kl.17.00. Navnet på 
havnen, hvor vi mødes, oplyses onsdag 
aften til alle tilmeldte med SMS . 

 
Pladser: 
Der er 8 pladser og 2 reservepladser, 
som tildeles efter "først til mølle".  
Vel mødt til fyraftensdyk.  
 
/Tekst: Foto-Ole 
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Formandens ord 

Sommertid – pollen og fyraftensdyk 
Så er der endelig kommet gang i dyk-
ningen.  
 
Ture er opslået og fyraftensdykkene er 
kommet på kalenderen og Baracuda li-
ge fyldt 45 år uden lagkage.   
 
Vores elever er igennem CMAS* og 

der er udsigt til at vi får mindst et eks-
tra medlem.   
Fyraftensdykkene ser ud til ar være en 
god måde at få prospects til at finde ud 
af hvad vi er for nogen og så på et bed-
re grundlag beslutte sig om de vil mel-
de sig ind. 
 
Klubaktiviter: 
Det kan knibe med klubaktiviteter når 
der ikke er åbent i East Kilbride badet.  
Så er der ikke den store tilskyndelse til 
at komme forbi klubben – måske ud 
over for at fylde flasker.  
 
Turaktiviteten ser ud til at være for 
nedadgående, Ole Bro har måttet afly-
se en tur til Norge og der er foreløbig 
ingen respons på en tur til ubådsmas-
sakren.  
 
Turen til Bornholm i pinsen gennemfø-
res med 9 tilmeldte, heraf 7 dykkende. 
Turen til Bornholm er et forsøg på at 
lave tur for både dykker og familie, 
dejligt at 2 medlemmer tager deres 
bedre halvdel med.  
 

Og så er der nogle der flipper over hvordan et blandingsbatteri virker /ser ud? 
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Vi så også en lav tilmelding til første-
hjælpskursus tidligere i år. Hvorfor 
kan man spørge- hvad kan bevæggrun-
den være for IKKE at ville bruge en 
dag på at få et kursus i noget som man 
måske allerede skal bruge på vejen 
hjem fra kursus? At aktive dykkere ik-
ke står i kø til førstehjælpskursus for-
står jeg ikke! Vi er ind imellem på ste-
der, hvor der ikke er telefondækning 
og ind imellem er vi måske 30 km fra 
land. Ud fra den gamle devise om at 
hurtighjælp er dobbelthjælp, så burde 
flere deltage. Vi forsøger igen til næste 
år. 
 
Kursus? 
Rasmus og undertegnede var meldt til 
juniortræningskursus men endnu en-
gang glippede det – nu grundet diver-
gerende synspunkter imellem DSF og 
den udførende svømmeklub. Der kan 
på denne måde gå lang tid inden der 
kommer gang i juniortræningen, des-
værre. Vi vil prøve at få DSF i tale om 
juniortræning, for det går jo ikke at der 
er et behov og der ikke kan uddannes 
trænere og instruktører til opgaven.  

Reservesvømmehal: 
Vi var et hold, der stillede på parke-
ringspladsen ved Lundebjergskolen for 
at få en gennemgang af faciliteterne. 
Skolen er gammel og der er enkelte 
”kunstgreb” der skal udføres for at få 
en svømmeaften til at virke.  Hos her-
rerne blev vi helt nostalgiske over at se 
en blandeshunt imellem det varme og 
det kolde vand. Ved fælles hjælp lyk-
kedes det os at få bruservandet op på 
22 grader C. i kort tid. Når vi ikke 
brugte vand begyndte varmtvandsrøret 
at blive koldt for det kolde vand har 
åbenbart mere tryk end det varme. 
 
 Ellers – rigtig god sommer og husk nu 
at få dykket. Måske ses vi til et fyraf-
tendyk eller på en bådtur inden natdyk-
ket.    
/Formanden  

Lundebjergskolens reservesvømmehal 



18 

 

 

Denne gang har Jan O takket ja til at 
besvare Makkertjek-udfordringen. 
 
Hvornår og hvorfor begyndte du at 
dykke 
Mit første dyk fik jeg med en PADI in-
struktør på Gran Canaria i sommeren 
2001. Lidt teori og pool træning … og 
så i ”baljen”. WHAOU … en fanta-
stisk verden åbnede sig - et fantastisk 
blomsterdyk til 9 meter, og så oplevel-
sen af at ”svæve” i vandet – bevæge 
sig i 3D. Det som fik mig i vandet med 
flasker på ryggen var helt sikkert det at 
kunne ”svæve” i vandet, og senere 
kom dimensionen med at kunne ”finde 
roen” i vandet. Jeg har altid grint lidt 
indvendig når interesserede forbipasse-
rende på havnen har spurgt mig; 
”Hvad har du set på dykket?” og jeg 
svarede ”Roen”. 
 
Hjemme igen: 
Efter jeg kom hjem fra ”badeferien”, 
så begyndte jeg at kigge mig om efter 
et sted at lære at dykke. Baracuda var 
det oplagte valg, da jeg boede i Balle-
rup. I 2012 gennemførte jeg CMAS 2* 
uddannelsen (dengang blev der ikke 
uddannet CMAS*-dykkere i Baracu-
da). Første dyk som elev var ved Hum-
lebæk strand med Henrik Pedersen 
som makker/instruktør. 
  
Hvor mange dyk har du haft. 
400+ – jeg er ikke styr på det eksakte 
antal. Ifølge min logbog har mit sidste 
loggede dyk nummer 214, og det var 
på Sharga Eco lodge (Egypten)husrev i 
november 2009, og jeg har da dykket 
et par stykker siden. 
 
Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor. 
2x 7 mm semi-våddragt, og hvert ene-
ste forår, når jeg ryster af kulde efter 
dagens andet dyk, så erklærer jeg at 
”nu køber jeg en tørdragt”… og det har 
jeg så sagt i et par år eller tre. Det skyl-
des simpelthen at når dykningen igen 
(om foråret) er på min radar, så får jeg 
ikke givet mig tid til at få taget mål, få 
den købt og afprøvet i svømmehallen. 
Og vupti så er det maj - vandet er 9 og 
luften 15 grader … det er jo semivåd-
dragtsvejr. 
 
Hvordan vil du beskrive dig selv, som 
dykker. (teknisk-, vrag- eller 
'blomster-dykker' eller lignende) 
Jeg er helt klart ’blomster-dykker’ og 
mine yndlingssteder inden for ”RIB 
rækkevidde” er omkring spidsen af 
Kullen. Står sol og vind i ”den rigtige” 
retning kan man opleve et fantastisk 
farvespil i bundvegetationen og på 
væggene.  

 

  Makkertjek  

Jan O på ’truck-dive’ i Ægypten  i 

2009  /Foto Jan M. 
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Også vrag: 
Jeg kan dog også lide at dykke på vrag. 
Vraget skal bare ikke ligge så dybt, at 
det er ”kulsort”, og jeg kun kan se det 
som befinder sig i min lygtekegle. Jeg 
kan godt li’ at se og fornemme vidden 
… fx at kunne se ned i lastrummet på 
Vapper og fornemme dets størrelse.  
 
Dykke langs rælingen og fornemme 
dets ”højde”/dybdegang. Så er der sik-
kert nok et par hardcore vragdykkere i 
klubben, så vil tænke ”Det er jo bare et 
spørgsmål om at have den rigtige lygte 
… en som kan lyse vraget op”. Men 
det er nu ikke min ”stil”. 
 
Thistlegorm: 
Vragdykning er helt sikkert på min 
”want to” liste, når jeg dykker i de var-
mere vande, fx Egypten. Jeg har haft 
nogle fantastiske dyk på vraget Thist-
legorm i Rødehavet (Britisk transport 
skib med lastrum fyldt af ammunition, 
rifler, BSA motorcykler, Bedford biler, 
gummistøvler og fantastisk meget an-
det spændende materiel)… jeg har og-
så haft et lidt mere udfordrende dyk 

her. Vi var en gruppe Baracuda’ere, 
som var på ”sightseeing” inde i vraget 
med en engelsk dykkerguide i front.  
 
Vi svømmede som perler på en snor. I 
det bombesprængte område, hvor flere 
lastrumsdæk er tilgængelige, blev jeg 
optaget af noget, som skulle studeres 
nærmere – jeg husker ikke lige hvad. 
Men en-to-tre-torden og mit hold var 
ude af syne. Jeg svømmede op på dæk-
ket i et forsøg på at lokalisere mit hold 
ved hjælp af opstigende bobler.  
 
Ved stævnen mødte jeg et andet hold 
Baracuda’ere, som jeg med fagter og 
tegn ikke lige kunne forklare at ”jeg er 
væk fra mit hold – har du set det”. På 
det tidspunkt havde jeg søgt noget læn-
gere end det anbefalede minut, så jeg 
besluttede mig derfor for at afslutte 
dykket og ”gå i overfladen”.  
 
Da dykkerguiden kom i overfladen, og 
så mig på live-aboard båden, spurgte 
han hvad jeg lavede der og hvorfor jeg 
ikke var i vandet. Jeg spurgte retur om 
han havde talt dykkerne, som kom ud 
af vraget, og om det ikke undrede ham 
at det manglede en dykker. Du kan nok 
tænke dig til svaret. Ups, det havde 
han lige glemt. 
  
Er der noget du er specielt glad for ved 
dykning 
Over overfladen, så er det snakken om 
oplevelserne, små-drillerierne, afslap-
ningen, og så selvfølgelig de obligato-
riske ”dykker wienerbasser” i båden. 
 
Under overfladen, så er det først og 
fremmest roen, den fantastiske fornem-
melse af ”vægtløshed” og at kunne be-
væge sig rundt i 3D.  
 
En bundfræser: 
Jeg er en ”bundfræser” – jeg kan godt 
lide at ligge ½ meter over bunden og 

På båddyk  i 2016 /Foto Allan 
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Ja, jeg har da haft et par ”dårlige dyk”. 
Til denne kategori hører de dyk, hvor 
jeg er blevet overrasket af kraftig 
strøm eller ekstrem dårlig sigt.  
 
Jeg har haft et par dyk, hvor jeg har 
oplevede en kombi af stærk strøm og 
nul sigt. En sigt så dårlig, at jeg ikke 
kunne se mine instrumenter. 
  
Har du oplevet en uheldssituation på et 
dyk. 
Ja, jeg har oplevet en meget nær ved 
og en reel uheldssituation. Den første 
var ved dykning på en ubåd ved Born-
holm. Strømmen var meget kraftig, og 
vi måtte trække os ned ad bundtorvet.  
 
Da vi nåede ned til ubåden var der sta-
dig kraftig strøm, og min vejrtrækning 

var blevet hurtig 
og kraftig. På et 
tidspunkt kunne 
jeg mærke små is-
krystaller i indån-
dingsluften. Et 
tegn på at mit før-
stetrin var på vej 
til at fryse til ”is”, 
og at følgen nok 
blev enten free-
flow eller luftstop.  
 
Ingen af delene er 
behageligt på dybt 
vand i stærk strøm, 
hvor makkerens 
octopus ikke altid 
er indenfor række-
vidde. Jeg vendte 
tommelfingeren 
opad til min mak-
ker, og vi begav os 
retur af bundtor-
vet.  
 
Uheldet: 
Uheldssituationen 

studere livet på bunden - mellem tang-
planterne og stenene. Bare opleve 
”mylderet” - jeg går ikke op i fiske- og 
plantenavne (kender derfor kun få nav-
ne på fisk), men mere oplevelsen af fi-
skelivet. 
 
Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og kan 
du beskrive et konkret dyk. 
Ro, minus-stress, en WHAOU oplevel-
se og et godt makkerskab. Det er ho-
vedingredienserne i ”et godt dyk”. Jeg 
kan ikke nævne et konkret dyk, men 
mange af mine dyk omkring Kullen, 
strømdyk i Lillebælt, natdyk med mor-
ild og ”varmvandsdykkene” ligger i 
kategorien ”et godt dyk”. 
 
Har du haft 'et dårligt dyk, og kan du 
beskrive, hvad der skete. 

Jan O. i en typisk situation, som instruktør og hjælper. Her på 
fyraftensdyk i maj 2017  /Foto: Gearløs  
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var en free-flow på bunden ved ca. 25 
meters dybde. Den kom uden forvarsel 
og min Poseidon Triton gav virkelig 
meget luft og dermed også et 
”bobelhav”. Boblerne var så forstyr-
rende, at min makker og jeg ikke kun-
ne få kontrol over situationen. 
 
Først bagefter tænkte jeg; ”hvorfor 
holdt du ikke bare regulatoren over ho-
vedet, så der var udsyn til makkeren”. 
 
Nåh, men jeg vurderede at med en re-
gulator der free-flow’ede var der vel 
luft til mellem 30 og 60 sekunder. Jeg 
åndede fra regulatoren der free-
flow’ede, da jeg tænkte at det ville væ-
re skidt hvis også min octopus begynd-
te at free-flow’e. Nok ikke realistisk, 
men det var min første tanke.  
 
Jeg holdt regulatoren lidt på skrå og 
kunne indånde de store bobler. Og så 
gjaldt det om at komme til overfladen. 
Min makker fulgte pænt med – trukket 
opad af mig. Åndingen på regulatoren 
gav lidt forfrysninger på læberne og 
tandkødet.  
 
en forcerede opstigning fik heldigvis 
ikke ”blodet i kog” (= nitrogen bobler i 
blodet). Min makker og jeg kom hur-
tigt op i RIB’en/båden og fik ilt.  
 
Ingen mén: 
Ingen mén for hverken min makker el-
ler mig (bonus information: Efter dette 
dyk skiftede jeg min højtydende” (læs: 
kan give fandens meget luft på kort 
tid) Poseidon Triton regulatorer ud 
med Apex). 
 
Er der nogle specielle ting du altid af-
taler med din makker inden i 
dykker (tegn eller andet). 
Ud over tid, retning, dybde osv. som er 
standard, så aftaler jeg altid et tegn for 
”jeg fryser” og genopfrisker tegnet for 

”jeg har problemer med trykudlig-
ning”. To ting jeg en gang i mellem er 
udfordret af. 
 
Er der nogle ting som du burde omtale 
eller spørge om, men ikke altid 
husker. 
Jeg kan genkende Carsten G. omtale af 
det manglende makkertjek i sidste 
nummers ”makkertjek”; jeg har en ten-
dens til at ignorere tjekket af min dyk-
kermakker, når makkeren er en  gam-
mel kending”. Inderst inde ved jeg jo 
godt at det også kan ”gå galt” for en 
garvet ”gammel kending”.  
 
Er der noget udstyr du drømmer om at 
få fat i, eller er der noget du 
sværger til. 
Jeg kunne godt tænke mig en ’closed 
circuit rebreather’, så der var fuldstæn-
dig ro under dykket – altså ingen støj 
fra luftbobler.  
 
Jeg sværget til vingevest frem for 
BCD. Det giver en fantastisk balance i 
vandet, hvis man altså er trimmet kor 
rekt. Med vingevesten følger selvføl-
gelig et dobbeltsæt.  Jeg dykker med 
2x 7 liter, 300 bar.   
 
Hvem skal have makkertjekket næste 
gang og hvorfor? 
Jeg håber, at Henrik P. vil tage imod 
makkertjekket.  
 
Han var en af drivkræfterne på et godt 
instruktørteam, som formåede ikke at 
afskrække mig fra at færdiggøre min 
CMAS 2*, og dermed give mig 
”adgangsbilletten” til de mange fanta-
stiske dykkeroplevelser sidenhen. 
 
/tekst :Jan O 
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Hej Baracudaer! Mit navn er Christina 
og jeg er 26 år gammel. 
 
I 2010 tog jeg på et 3 måneders lang 
eventyrtil Asien med en veninde. Her 
tog jeg diverse dykker certifikater: 
Padi Open Water, Padi Advanced og 
Deep specialty. Jeg faldt med det 
samme for verden under vandet, og 
det er for mig den bedste måde at 
stresse af på.   
 
De seneste par år har jeg dykket i min 
sommerferie. Dog mangler jeg nogle 
at dele mine oplevelser med, så derfor 
ville jeg gerne være en del af et fæl-
lesskab med samme interesse. 
Eva introduceret mig for klubben, og 
jeg meldte mig ind og har taget 
CMA* her i foråret. 
Jeg glæder mig til at være en del af je-
res fællesskab og håber vi ses til en 
masse dykkerture.  
/Christina 

I Ægypten  /Foto Jan M. 

Hej alle! Mit navn er Simon og jeg er 
23 år gammel.  
Min interesse for dykning kommer 
igennem mit studie som biologi på 
Københavns Universitet. 
Dykkercertifikatet gør, at jeg kan 
komme meget tættere på dyrene som 
jeg studerer, og på denne måde obser-
vere dem i noget mere naturtro omgi-
velser end et laboratorie. Jeg glæder 
mig til at lære flere af jer at kende på 
fyraftensdyk og dagture! 
/Simon 

Nye medlemmer 
Se også side 13….. 
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Klubbens hjemmeside har nu været i 
luften mere end et halvt år efter ned-
bruddet sidste sommeren.  
 
Web udvalget har brugt meget tid på at 
etablere den helt fra bunden igen, så 
eventuelle skavanker fra den gamle 
hjemmeside ikke skulle give proble-
mer. Og web udvalget er efterhånden 
nået langt og er ret godt tilfredse den 
som den er nu, men ….  
Skal hjemmeside blive så god, at klub-

bens 
medlem-
mer og 
andre vil 
besøge 
den re-

gelmæssigt, så skal web udvalget have 
noget hjælp.  
 
Hjælp til Webudvalget 
Kort fortalt har web udvalget lavet en 
public side for alle, hvor kommende 
medlemmer kan finde den nødvendig 
og relevant information om klubben, 
og et område for klubbens medlem-
mer, hvor man kan finde den informa-
tion man har behov for.  
 
Billeder søges   
Baggrundsbillederne på hjemmesidens 
forside og på uddannelsessiden er et 
par tilfældige billeder, der er snuppet 

fra nettet. Dem vil vi meget gerne have 
skiftet ud med nogle billeder taget af 
klubbens medlemmer. Har du billeder 
der kan bruges, skal du kontakte web 
udvalget. 
 
Medlemssiden: 
Medlemssiden ser lige nu lidt kedelig 
ud, men det skal der gøres noget ved. 
Det skal web udvalget have hjælp til. 
Hvad vil du gerne kunne se på siden? 
Web udvalget kan ikke udfylde hjem-
mesiden alene. Udvalget har skabt en 
ramme, som nu skal udfyldes. Det der 
skal være på hjemmesiden, skal kom-
me fra klubbens medlemmer. Det I fin-
der interessant, er der sikkert andre i 
klubben, der også vil finde interessant. 
 
Web udvalget vil rigtig gerne have in-
put. Artikler, billeder og forslag til 
hvad du gerne vil kunne finde på hjem-
mesiden. 
Alle har rettigheder til at oprette artik-
ler, men hvis det er en lidt for stor 
mundfuld selv at gøre det, vil web ud-
valget meget gerne hjælpe. Send det du 
har til os, og vi skal få det lagt op. 
 
Facebook: 
Og så lige et slag for klubbens Face-
bookside. Tjek den ud. Der bliver lin-
ket til spændende dykkerrelaterede vi-
deoer og artikler.       /Tekst: Ole B.  

Nyt om hjemmesiden: 
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