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Redaktion: 
Jan M.                   

Ole E.         

Gitte F.              

Carsten S.  

Dan A.   

 

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

 Ole B.                Jan O  

 

 

 

Kasserer                    Sekretær 

Leif H.                        Carsten S. 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Jesper M. 

 

Næste Baracuda udkommer i  

Juni 2009 

Deadline er 8 juni 

Antal trykte blade:  150 stk.   

Forside.. 
Se artiklen om Årets idrætsleder inde i 

bladet. 
Øverst: Carsten ses i flyvende stil sam-

men med Mark på vej hjem fra Kullen. 

TV  nederst: Borgmesteren motiverer 

for valget af Carsten til årets idrætsle-

der.  

TH nederst: Carsten har netop modtaget 

et litografi, blomster, samt et gavekort 

til et weekend ophold for ham og Win-

nie til en af kommunes venskabsbyer.  

Bagside: 

Vi dropper de pæne fotografier denne 
gang for at reklamere lidt: 

Støt din klub, lån en tusse eller mere til 

en ny båd.. 

Bladudvalget: 

Næste møde: 

Den 30 marts kl. 21.00 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes. 

Årets Baracuda 
I sidste blad gik et eller andet 

galt, så vi ikke fik bragt et or-

dentligt billede af overrækkelsen 

af årets Baracuda til Jørgen D. = 

Speedy  
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AKTIVITETS 

KALENDEREN 

To.  12  marts 

(19.30 ) 

Medlemsmøde  

Ma. 16/3 Elevernes sidste 

svømmehalsdag. 

Lø. 28/3 Førstehjælpskursus. 

Sø. 29/3  Tur Dannebroge  

Sø. 5 april Tur til Robert  

Påske 9-12/4 Tur til Lysekil 

On-to. 15-16/4 Speedbådsteori 

Lø-sø. 18-19/4 Elevdyk  * 

Ma. 20, tirs. 21 

og  tors. 23/4.  

Speedbåd praktik. 

Alle dage kl. 17. 

23/4  (19.00) Tryktank på ’Riget’ 

Lø. 25/4 Speedbådsprøve 

Sø. 26/4 Gummibådstur 

Lø-sø. 2-3 maj Elevdyk * 

Lø-sø.16-17/5 Elevdyk  * (ekstra) 

To-sø.21-24/5 Tur til Langeland 

Ons. 27/5 Fyraftensdyk (båd) 

28/5 (19.00) Bestyrelsesmøde 

Pinse: 30/5- 1/6  Tur til Kullen 

7 juni  Bådtur (Robert ?) 

10/6 (21.30) Turudvalgsmøde  

17/6 Fyraftensdyk  båd. 

Fre-sø. 14-16/8  Tur til Trelleborg 

Til lykke, til lykke og til 

lykke... 

 
Måske er den endnu ikke indkøbt, en 

ny/nyere båd, men muligheden er skabt  

via det meget aktive bådudvalg og den 

ekstraordinære generalforsamling i 

klubben. 

 

Det er meget privilegeret at være med-

lem af en klub med så meget orden i 
tingene. Regnskaberne er der styr på. 

Trofaste og aktive medlemmer er der 

mange af. En ganske særlig person med 

en 'papkasse' og stort hjerte findes der 

også.  At denne person også af andre 

grunde er et anerkendt  medlem i klub-

ben viser forsiden noget om..... 

 

At der i det hele taget  findes et udbredt 

engagement ud over det sædvanlige i 

klubben, er en sjælden gave.  
 

Jeg ved ikke hvordan I har det med for-

eninger, forældrebestyrelser, grundejer-

foreninger o.l. Men jeg har været med-

lem af en del. Alle steder, var der stort 

set 10 procent aktive medlemmer. Når 

vi oplever, at 47 personer har stemt på 

vores ekstraordinære generalforsamling, 

og at vi er ca. 110 aktive medlemmer i 

DSF regi, så er det altså en stemmepro-

cent på over 40, vi er vidne til. Det er 

flot… 
 

Selvfølgelig var der diskussioner, mod-

argumenter og lidt småsnak i geledder-

ne.  Men ikke i krogene, heldigvis. Her 

møder man selvfølgelig frem og siger til 

Lederen 
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Den 26. december 2008 skete der en 

ulykke i Ægypten. 

 

 Tre dykkere havde aftalt med det lokale 

dykkercenter, at de ville lave et revdyk 
til 40 meter, hvilket var maks. dybden 

for det dykkercenter. Reelt havde de 

aftalt omkring 60 meter. 

 

Jeg vil ikke ridse hele forløbet op, men 

kun konstatere, at der gik noget galt.  

 

Muligvis en nitrogenrus, der havde den 

konsekvens, at den ene dykker mistede 

kontrollen over sin afbalancering og 

begyndte et næsten frit fald mod bun-

den. 
 

De to makkere fulgte efter for at komme 

ham til undsætning. Den første dykker 

blev fundet livløs på 95 meter. Nummer 

to dykker forsvandt under undsætnin-

gen, mens den tredje afbrød sit dyk efter 

at have forsøgt at frigøre den livløse 

dykker for hans blybælte. 

 

På det tidspunkt havde han kun ca. 70 

bar tilbage på flasken. 
 

Denne ulykke er et frygteligt eksempel 

på det dilemma vi som dykkere kan 

komme ud for, hvis vi ikke tager ansvar 

for vores dykkerkammerater og respek-

terer gældende regler. 

 

Mit personlige gæt er, at den første dyk-

ker fik en kvælstofrus pga. den store 

dybde. Mistede kontrollen og begyndte 

at synke mod bunden. Og før han var 

og fra. Det er stærkt befriende. 

 

Et eller andet sted er det jo også en dyr  

beslutning, der kunne minde om den 

folk er ude i, hvis der skal tages stilling 
til at købe en ny/nyere bil. Skal man 

køre den nuværende ud og spare op  

mens man håber på, at der ikke kommer 

en kæmpe reparation lige rundt om næ-

ste hjørne. 

 

Eller skal man investere i en nyere bil,  

når man kan se et godt tilbud, har en 

fornuftig økonomi og en køber til den 

gamle oveni. Skal man låne eller kan 

man lege A.P. Møller og købe kontant. 

 
Det var vel en sådan snak, vi var ude i 

på generalforsamlingen.   

 

Den kan sagtens finde sted i en familie 

uden stort drama og skilsmissetruende 

skænderier. Det kunne den også i Bara-

cuda….. 

 

Tillykke til alle med den nye båd, og  

keep up the good (team)-work… 

  

Du kan selv bidrage til finansieringen 

med en klubaktie! 

 

/red. 

Formandens ord. 

Alle som har lyst, 

opfordres af besty-

relsen til at deltage i 

bådudvalgets arbej-

de. 
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Makkertjek  -  

stafetten 

Indledning: 

Først vil jeg takke Peter O. for at have 

valgt mig i denne stafet. For lige at star-

te vil jeg også kommentere Peters ind-

læg i bladet  i sidste nummer. 
Peter skriver at det nu er slut med at 

dykke med mig fordi ”eleven” er kom-

met til. Det tror jeg ikke er sandt, jeg vil 

da stadigvæk gerne dykke med Peter 

engang imellem. 

Men hvis jeg skal dykke i dansk farvand 

så hjælper det jo ikke at jeg kun dykker 

med Peter, så ville jeg jo max kunne 

have logget 2 dyk i hele 2008 !!! 

 

Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke 
Jeg begyndte i Baracuda dykker klub i 

1994/95. 

Men inden havde jeg på bla ferie haft 

det sjovt med at snorkeldykke. 

Min hobby med at snorkeldykke ville 

jeg forbedre og søgte derfor til svøm-

mehaller i stor kbh området. Desværre 

ville de ikke tillade at man svømmede 

med maske, finner og snorkel. 

Så til sidst måtte jeg tage konsekvensen, 

jeg blev anbefalet at prøve Baracuda 
dykkerklub af nogle af livredderne fra 

EastKilBride svømmehallen på et tids-

punkt. Så det gjorde jeg. 

 

Hvor mange dyk har du haft.  

Jeg har med sikkerhed dykket mere end 

200 dyk, men hvor mange mere er jeg 

ikke helt klar over (det interesserer mig 

heller ikke). Selvfølgelig skriver jeg for 

det meste logbog, men jeg nummererer 

ikke mine dyk længere. Sidste år (2008) 

klar over det, blev han ramt af en iltfor-

giftning. Den anden dykker, der for-

svandt, er med stor sandsynlighed også 

blevet ramt af en iltforgiftning i forbin-

delse med undsætningen. 
Den dykker der overlevede denne ulyk-

ke konkluderede efterfølgende, at han 

ville gøre det igen, hvis kom i en lig-

nende situation, men hans råd er, at lave 

en plan for dykket og at dykke efter 

planen. 

Gør man det, vil en sådan ulykke ikke 

ske. 

 

Vil man læse lidt mere om sikker dyk-

ning, så er det muligt at tjekke hjemme-

siden www.hyperbar.dk. Det er en inte-
ressegruppe for hyperbar medicin og 

dykning. Der kan man læse om sikker 

dykning, tæt på situationer og meget 

mere. 

 

Til slut vil jeg minde om, at der er ar-

rangeret et besøg på Riget og tryktan-

ken d. 23. april kl. 19. Vi kommer ind i 

tryktanken, får gennemgået procedurer-

ne ved behandling af trykfaldsyge og 

trykkammerlederen har lovet at fortælle 
om tæt-på situationer og andre interes-

sante dykkerrelaterede sager. 

 

Jeg er sikker på, at I vil finde det meget 

sjovere og mere interessant at besøge 

stedet som en planlagt event, end et 

akut besøg efter en flyvetur….. 

 

Sikker dykning i 

2009. 
 

/Formanden. 

http://www.hyperbar.dk
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havde jeg over 40 dyk. 

 

Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor.  

Jeg dykker normalt kun i tørdragt i Dan-
mark, men jeg har en ”ny” våddragt 

som kun har været brugt en eller to gan-

ge i det røde hav. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker. (teknisk-, vrag- eller 

'blomster-dykker' eller lignende) 
Jeg er klart ”ferie-dykker-typen”, men 

ikke sådan at forstået at jeg for alt i ver-

denen vil dykke hele min ferie. Faktisk 

foretrækker jeg at rejse rundt i landet og 

så dykke når det passer ind og/eller hvis 
der er noget der skal ses et bestemt sted. 

Ferie dykkerture hvor man dykker 3 

eller flere dyk pr døgn i en hel uge er 

lige i overkanten for mig, de sidste dyk 

dykker jeg nærmest kun for ikke at ”gå 

glip af noget” eller for ikke at skulle 

skuffe min ”tidligere” makker fra før 

”eleven” kom til. 

 

Er der noget du er specielt glad for 

ved dykning  
Jeg kan godt lide fornemmelsen af at 

være vægtløs og den ro der er i vandet. 

Selvfølgelig er der også spændingen 

ved at se noget i det helt specielle lys 

der kan være under vandoverfladen, 

f.eks et vrag specielt i varmere vande 

hvor sigten er god… 

Andet der er helt specielt er at kunne 

dykke med store tillidsfulde dyr som 

f.eks hval-hajer, manta’er, hajer og del-

finer. Disse møder fører ofte til en spe-

ciel fornemmelse af gensidig respekt og 
nysgerrighed når man kan komme helt 

tæt på dem.  

 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk.  

Et god dyk for mig kan have mange 

udformninger. 

Ved dyk i Danmark betyder den sociale 

del en stor del af dykket, i udlandet kan 

det være  spændingen ved at se noget 
helt specielt. 

En helt anden grund kan være f.eks at 

have elever med i åbent vand for første 

gang og ”nyde” godt af deres begej-

string ved at ”trække vejret under vand-

overfladen”. 

Skal jeg beskrive et konkret dyk, så vil 

det blive et hule-dyk i Mexico. Fordi 

det er en helt fantastisk oplevelse og 

selvfølgelig også fordi det er noget af 

det sidste jeg har oplevet dykmæssigt 

(så det er noget jeg lige kan huske). Alle 
mine dyk i Mexico blev dykket med 

Gitte som makker. 

Turen startede med en køretur ind i 

junglen, efter at være kommet frem på 

den noget ufremkommelige vej var det 

tid til at se cenoten der skulle dykkes 

fra. Cenoten lå skjult så man skulle 

”kravle” ind igennem en lille sprække i 

klippen. Når man kom igennem så stod 
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forkert, men dyk kan man ikke kalde 

det. 

Det var så i forbindelse med et dykker-

leder kursus, hvis jeg skal nævne mine 

dårligste dyk hvor det reelt set skulle 
være et normalt dyk så er det en kullen-

tur for mange år siden. 

Hele kullenturen endte med at blive 

uddannelses dyk for vores nye CMAS 1 

og 2 stjerne dykkere. Så på vej hjem 

efter en hel pinse på kullen konstaterede 

jeg sammen med Marianne at vi faktisk 

kun havde dykket i lidt over en halv 

time hver. Dykkene bestod bla af øvel-

serne ”ophentning af forestilt livløs 

makker” og ”makker-ånding”, som jo 

ikke ligefrem byder på de største dyk 
oplevelser… 

Heldigvis var selve turen til Kullen en 

god tur, vi havde det hyggeligt. Men 

dykkermæssigt var der ikke noget at 

komme efter, det selvom at der normalt 

kan dykkes masser af gode dyk på Kul-

len. 

 

Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk.  

Ja, det har jeg. 
Den værste situation jeg har oplevet 

foregik for mange år siden hvor jeg un-

der et dyk løb tør for luft på 39 meters 

dybde tæt på Ven. 

Selve situationen var selvfølgelig ube-

hagelig i sig selv, jeg husker hvordan 

jeg ikke kunne trække vejret hvorefter 

jeg så ser på mit manometer (det stod på 

0 Bar)! 

Da det jo ”ikke kan passe” så prøver jeg 

at trække min reserve, det hjælper ikke. 

Stadigvæk ingen luft. ”det kan jo ikke 
passe” så jeg checker så mit manometer 

igen, stadigvæk 0 Bar. 

”Det kunne passe”, jeg havde store pro-

man i en ca 20x30 meters hule med 

vand over det meste. 

Nu skulle der klædes om, det er en sur-

realistisk fornemmelse at stå og iføre 

sig dykkerudstyr midt i junglen uden at 
kunne se vand nogen steder. Efter om-

klædningen gik vi ind i hulen og hoppe-

de i det 25 grader varme ferskvand. 

Vi svømmede rundt i det krystalklare 

vand fyldt med kæmpe søjler og stalag-

mitter. Gangene varierer fra små og 

trange til kæmpe store underjordiske 

haller. På vej igennem kanalsystemerne 

passerede vi b.la. forbi et sted hvor ka-

nalen havde forbindelse til endnu en 

cenote. Denne cenote var ikke i en hule 

men var som en almindelig lille sø i 
junglen. 

Når man kom i den helt rigtige position 

kunne man opleve et fantastisk syn. 

Man kunne se vandet på overfladen af 

denne sø og pga. vand/luft brydningen 

så kunne man se om hjørner og dermed 

se junglen rundt om søen. Som prikken 

over i’et så stod der kraftige  ”sun-

beams” ned igennem vandet, disse oply-

ste drypsten og cenote bunden i et helt 

utroligt flot lys. Et syn som er svært at 
beskrive – det skal simpelthen opleves. 

 

Har du haft 'et dårligt dyk', og kan 

du beskrive hvad der skete.  

Gu, har jeg da haft dårlige dyk. Hvis jeg 

skal beskrive hvad der skete, så lyder 

det så voldsomt. Som om noget gik helt 

galt og der skete uheld af en art. Det vil 

jeg dog ikke her benævne (men måske i 

næste spørgsmål).  

Det jeg husker som de dårligste dyk er 

helt klar dyk i forbindelse med dykker-
leder kurser. Der pisker man rundt og 

sørger for at få en organisation op at stå 

for så at hoppe i vandet og dykke i 5 

minutter (hvis man overhovedet når i 

vandet). Det er muligt jeg husker lidt Fortsættes på side 18….. 
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 Fridykning video-aften. 

Der vil blive vist Stig S. DR dykker-

video i klubben. 

Arrangeres af (Ole B. og Bjarne) 

 

Fridykning kursus. 

Fridykning kursus er planlagt til afhol-

delse i maj måned. 

De folk der har skrevet sig øverst på 
listen kommer på holdet, hvorimod folk 

der ikke er skrevet på eller som står 

nederst på listen kun vil komme til at 

deltage hvis der kommer afbud. 

Arrangeres af Bjarne (Kurset afholdes 

af Allan som er fridykker) 

ØNSKER DU EN DYKKERTUR  

MED BÅDEN, KAN BU BLOT 

HENVENDE DIG TIL EN FRA TU-

RUDVALGET ELLER EN BÅDFØ-

RER. 
MÅSKE ER BÅDEN HELT NY ;-) 

 

Tur 5—12 november til 
Marsa Alam.  
Se i klubben eller på 
Groupcare hvor der er 
mange flere informatio-
ner. /Fotoudvalget ar-
rangerer.. 

Opslagstavlen 
Det er planen af afholde forskellige arrangementer hvis der er 

tilstrækkelig tilslutning.  

Genopfriskning af  

bla. ABC øvelser. 

Der vil blive lavet en-to aftener i svøm-

mehallen hvor du kan 

genopfriske abc-svømning og jack-
knife neddykning. 

Arrangeres af Gitte og Bjarne. 

Vandpolo. 
Vand polo hobby-spil vil blive forsøg 

genoptaget. 

Arrangeres af Bjarne 

Mexico foredrag. 

Der vil blive afholdt et mexico foredrag 

i klubben med billeder og 

snak om dykning i cenoter og andre 

spændende ting. 
.Arrangeres af Gitte og Bjarne 

Lovpligtigt speedbådskursus:  
Teori:  
Onsdag d. 15. april  kl. 19.00 - 22.00  

Torsdag d. 16. april kl. 19.00 - 22.00  

 

Praktisk sejlads:  

Mandag d. 20. april kl. 17.00 - 21.00 Ishøj havn  

Tirsdag  d. 21.april kl. 17.00 - 21.00 Ishøj havn  

Torsdag d. 23. spril kl. 17.00 - 21.00 Ishøj havn  

 

Aflæggelse af prøve:  
Lørdag d. 25. april. Tid aftales.  

 

Pris kr. 1200 for medlemmer og kr. 1700 for 

ikke medlemmer.  

 

Prisen inkludere:  

Lærebøger, prøveaflæggelse og certifikatet.  

 

Kursusleder:  

Carsten S. tlf. 40105286  

mail: CBS@smorumnet.dk  

mailto:CBS@smorumnet.dk
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Opslagstavlen 

Her er sangen vi sang for Birgit i Schipol 

lufthavnen på vejen hjem fra Phillipinerne. 

 

Birgit’s Fødselsdag 23-2-2009   

 
Mel : Bamses fødselsdag 

At Birgit hun har fødselsdag og fylder tresindstyve  

Det hindrer hende ikke i at rejse ud og flyve. 

Birgit er på tur med os : Baracuda’s dykker-ros   

Kære Birgit nyd din dag i fly og fest-

ligt lag. 

 

På Birgits dykkerferietur er 3 ting 

virk’li sagen :       

at spise, sove, dykke det kan fylde hele 

dagen 

Og massage gør det rart, Tuskhandel 
ta’r også fart:  

Perler pruttes ned i pris – selv Troel’ses 

sko kan gi’s ! 

  

Ved fyraften om torsdagen skal klubben 

ud at dykke,  

og Birgit sørger for at det hele bliver idel lykke. 

Dykkene hun styrer flot, Grill på stranden – super 

godt.! 

Med lidt held har Birgit’s mor bagt kage skøn og 

stor. 
 

I festudvalget sidder hun, der har hun været længe  

hun er ekspert i lækker mad til næsten ingen penge. 

Hun er også instruktør, så vor klub kan vid’re kø’r 

Råb hurra af fulde bryst for Birgit’s virkelyst. 

  

Nu vil vi slutte sangen før de andre vi belaster 

så meget at de trættes og os ud af flyet kaster.! 

Lang bli’r Birgit’s runde dag – 31 timers sag.! 

Kære Birgit nyd din dag i fly og festligt lag.  

Klubben har investeret i 

nyt udstyr, derfor sælges  

 

KOMPLETTE REGU-

LATORSÆT  

FOR  

KR.  750,00 

BEGRÆNSET ANTAL. 

 

Du kan kontakte Carsten  

På 40105286 

Din historie. 
Måske sidder du med et billede fra en 
dykkertur. En situation, en person, et dår-
ligt billede/ et godt billede. Hit med det, 
sammen med historie bag lige netop dette 
billede…..Redaktionen 
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Baracuda eleverne 2009 
Den 12. januar begyndte uddannelsen af årets CMAS 1*-elever. Der er 10 elever på 
holdet, som træner i svømmehallen om mandagen og i klublokalerne om torsdagen. 

Her får I mulighed for at lære dem lidt bedre at kende. 

 

Jesper S.  29 år koordinator i Telia. 

 

Jeg prøvede mit første dyk på en ferie i det græske og blev beta-

get at "livet under vandet".  De sidste 2 1/2 år har jeg boet næ-

sten klods op af Baracuda og derfor var det naturligt at melde 

mig ind og tage certifikatet her. 

 

 Jeg glæder mig til at blive "rigtig dykker" og komme ud og 

opleve verden under vandet. 
 

 

 

Jeg hedder Preben C. bliver 67 år i april og er officielt  pensio-

nist. 

 

I oktober 2000 fik jeg mit PADI OW certifikat igennem Marina 

Dykkercenter i Buddinge og har siden logget 47 dyk. Langt de 

fleste har været i Røde Havet og på Phillipinerne, men jeg har 

dog også nogle få fra Øresund og et enkelt fra Hundested. 

Jeg har imidlertid ikke dykket siden januar 2004 og derfor synes 
jeg, at jeg trænger til lidt genopfriskning, før jeg kan tage ud 

igen.   

 

Jeg har en båd liggende i Ishøj havn og en dag talte jeg med Leif og Marianne om mit 

behov for lidt dykker genopfriskning og for nogle dykkermakkere, så de foreslog 

naturligvis, at jeg kontaktede Baracuda. Da jeg bor i Ganløse, så er Ballerup jo stort 

set lokal for mig, så også derfor var det et naturligt valg og jeg synes vældig godt om 

dette bekendtskab, som jeg håber vil udvikle sig endnu mere i fremtiden. 

 

 

Jeg hedder Mikkel O. og er 14 år gammel og bor i Skovlunde. 

Jeg begyndte at dykke fordi det sikkert kunne være sjovt at prø-
ve det. Jeg valgte Baracuda dykker klub, fordi det ligger ikke så 

langt fra hvor jeg bor. Jeg har dykket før på ungdomsskolen i 1 

år (red.: snorkeldykker).  
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Jeg hedder Jacob A. og er lige blevet 16 år. Jeg bor i Hvissinge 

i Glostrup, sammen med min mor og lillebror. Jeg går i 8 klasse 

på Skovvangsskolen. Jeg har en drøm om at få en uddannelse 

som frømand, og derfor er jeg nu i gang med at tage dykkercerti-

fikat i Baracuda, det er jeg meget glad for. 

Min fritid bruger jeg på computer, styrketræning og Win Tsun. 

 
 
 
 
Jeg hedder Kim J. (foto tv). Jeg er 44 år. 

Gift med Kirsten og har 3 børn på hhv. 15, 

6 og 4 år. Jeg arbejder i Forsvarets Materiel 

Tjeneste i Ballerup. Som de fleste andre, 

har jeg været ”fjernsyns– og sofadykker”, 

og tænkt: ”En eller anden dag”… Den dag 

er kommet nu, og jeg ser frem til at skifte 

TVét og sofaen ud med virkeligheden. 

Sønnen Mikkel J.  (foto th) deltager også 

på årets elevhold. 

 

Her er de sidste fire fra elevholdet. 

Steen K.  

Mads K.  

Rune N.  

Jan M. 
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Dykkertur til Filippi-

nerne  

Det var en meget lang flyvetur til Ma-

nila, hvor vi efter et godt stykke tid 

fandt de minibusser, som skulle trans-

portere os videre til byen Batangas, 

hvorfra vi skulle sejle over til dykker-

centret på øen Mindoro. Som et godt 

tegn så vi delfiner under sejlladsen. 

 

Vi var alle godt trætte, da vi ankom til 

Scandinavian Divers, som skulle være 

vores base på denne tur. Efter en hvile-

dag og et par indledende dyk kunne vi 

komme af sted på første etape af dyk-

keroplevelsen, nemlig 7 dages live on 

board på dykkerskibet Rags 2 - en for-

størret banca, som de lokale både med 

udliggere kaldes - med 5 hele dykkerda-
ge, hver med mulighed for 4 dyk om 

dagen. Vi sejlede om natten i noget hård 

vejr og ankom tidligt om morgenen til 

området med de bombede japanske ski-

be, hvor vi i to dage skulle udforske 

disse skibe, som var blevet sænket af 

amerikanske bombefly under anden 

verdenskrig. 

 

Vi dykkede på 4 forskellige vrag, som 

alle var meget overgroede med alle mu-
lige koraller og svampe samt i øvrigt 

myldrede med liv. Sigten i vandet var 

ikke for god, som på en fin dag i Sun-

det, måske 10 meter sigt. Vandtempera-

turen var ca. 26 gr. C. På det ene vrag 

ved navn Olympia Maru tog den ene af 

vores guider, tyskeren Axel, os efter tur 

med på en spændende tur gennem vra-

get. Vi svømmede gennem lastrum ind 

over kedlerne og rundt i vraget og slut-

tede med at dykke ud i det fri vand gen-

nem en luge i dækket. Sigten var som 
sædvanligt betydelig bedre inde i selve 

vraget. Heldigvis var der under hele 

svømmeturen gennem vraget masser af 

åbninger og luger, som slap lys ind i 

vraget og som man hvis det skulle blive 

nødvendigt kunne dykke ud af. En stor 
oplevelse var også Black Island Wreck, 

hvori der boede en kæmpe pufferfisk på 

en meters længde og med en kæmpe 

kuglemave. Denne fisk svømmede stille 

og roligt rund inde i vraget og vi kunne 

følge den med vores lygter, så det var 

muligt for Gearløs at få nogle flotte 

video-optagelser af fisken. 

 

Mottoet for turen blev hurtigt som bag 

på de t-shirts, vi købte senere fra dyk-

kercentret, hvor der stod med store bog-
staver: EAT-SLEEP-DIVE. Første dyk 

startede kl.07 og sidste dyk var ved 16-

17 tiden. Når klokken blev lidt over 8 

om aftenen, og man sad med en øl efter 

aftensmaden begyndte øjnene stille og 

roligt at falde i, så mon ikke de fleste 

sov inden kl.21. 

 

Bådens kompressoranlæg var indstillet 

til at give Nitrox32, og det var den luft 

vi alle dykkede med. Den maksimale 
dybde for luften er 33 meter, hvilket 

svarede godt til at det blev aftalt, at vi 

max. dykkede til 30 meter. Endvidere 

forøgede det sikkerheden på de fire dyk 

om dagen. Typisk var det luftforbruget 

som satte grænsen på dykkets længde. 

Dog på nær et dyk til ca. 28 meter, hvor 

vi var på samme område af bunden og 

afventede fremkomsten af større fisk 

eller andet. En enkelt dykkercomputer 

var ikke blevet stillet til Nitrox-

dykning, og på dette dyk gik computo-
ren i ERROR efter to tidligere dyk sam-

me dag. Vi besluttede derfor, at den 

sidste del af eftermiddagen blev brugt 

til sightseeing på Apo Island, hvor vi så 

på mangrovesumpe og var oppe i fyrtår-
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net på øen. En tiltrængt afgasning med 

nogenlunde fast grund under fødderne. 

 

Vi dykkede i 3 dage i området omkring 

Apo Island og Apo Reef, et naturreser-
vat langt fra landet. Der var flot sigt - 

20-30 meter - på de fleste dyk og mas-

ser af liv. Vi så store rokker, skildpad-

der, hajer, langustere m.v. Endnu en 

gang måtte man konstatere, at hajer 

egentlige ikke er særlig nemme at kom-

me tæt på og fotografere. 

 

Men tanken på sidste års natdyk og for-

søg på afvejning af vægt på bæltet hav-

de jeg lejlighed til at se på mit eget 

vægtbælte, da forholdene var de samme 
på alle dykkene. Ralph, vores tekdykker

-guide, og jeg drøftede løbende vægten. 

Jeg har en 2,5 mm heldragt på og under 

denne en 3 mm underdel samt neopren-

støvler og hætte. Jeg havde valgt at star-

te med 9 kg på bæltet og var negativ på 

torvet med 50 bar og tom BCD. Ralph 

sagde ”take one kilo off” og ”one mo-

re”. Jeg endte med at dykke med 4 kg 
på bæltet på resten af bådturen. Egentlig 

tankevækkende. Ofte sørger man for at 

have tilstrækkelig vægt på, så man kan 

komme ned og ikke er for let til sidst. 

Her på turen havde man mulighed for at 

finde grænsen. 

 

Vel tilbage hos Scandinavien Divers på 

Mindoro var det tid til afgasning og 

afslapning samt tiltrængt pause for de 

hårdtarbejde eustatiske rør og mellemø-

rer. Vi fik også lejlighed til at deltage i 
en fødselsdagsfest sammen med 

danskekolonien for at fejre dykker-

centrets ejer, Peter. 
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I ganske kort sejlafstand fra dykker-

centret var der mange dykkersteder hver 

med sit highlite. Sigten var ikke enorm - 

måske lidt over 15 meter, men dyre- og 

plantelivet var enormt. Vi så alt lige fra 
små nøgensnegle og søheste til kæmpe-

muslinger og store fiskestimer. Der var 

nok at tage fat på for de raske under-

vandsfotografer. 

 

Der var en del strøm på mange af dyk-

kene, men især på dykket ved The Ca-

nyons var der virkelig gang i den. Be-

skeden var, at der skulle være 80 bar 

tilbage inden opstigning til sikkerheds-

stop, som skulle foregå frit svævende i 

strømmen, endvidere skulle der være 
mindst 2 minutter tilbage inden man gik 

i deko på computeren. Alt gik som det 

skulle, og vi vendte tilbage til overfla-

den og blev samlet op af bancaen en 

oplevelse med masser af store fisk og 

vækster rigere. 

 

Herudover fik vi også dykket et par 

gange på drop-off under en udflugt til 

øen Verde Island samt havde en fin ud-

flugt oppe i bjergene for at se på natu-

ren samt en spændende kajaktur ned af 
floden oppe fra bjergene.   

 

Efter to uger var det tid til at vende 

hjem til hverdagen igen med ca. 30 log-

gede dyk i bagagen og en masse ople-

velser rigere. En fed tur! 

 

Det blev naturligvis til en masse fotos, 

som nu skal sorteres og samles til et 

foto-foredrag, som jeg glæder mig til at 

holde i klubben, når materialet er klar. 

Jeg er sikker på, at det samme gælder 
for Gearløs, som jeg var dykkermakker 

med, blot har han både fotos og video-

optagelser. Tro mig, der er virkelig no-

get at kigge på! F.eks. turen gennem 

Olympia Maru. 

 

/Foto O. 
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Dykning fra Kap Verde 

december 2008. 
 
Det hele startede med, at min kone 

Gitte, forsøgte at lokke mig til Cana-

rieøerne med ordene ”der kan du dyk-

ke”, men jeg syntes nu det lugtede lidt 

for meget af grisefest og sangria, så jeg 

var ikke til at lokke.  

 

Nu er Gitte ikke den der giver så hurtigt 

op, når hun gerne vil en tur til varmen, 

så hun  fandt i stedet for, en annonce 

for 1 uge på Kap Verde?..... Hvad var 

mon det?  

 

Efter at have surfet lidt på nettet, måtte 

jeg jo indrømme, at ø-gruppen, som 
selveste Godfather of Diving: Jacques 

Cousteau, har omtalt som ”et af de dyk-

kersteder i verden der har den største 

biologiske variation” lød som et sted 

man godt kunne fordrive en uges tid og 

rejsen var faktisk ikke dyrere end en 

tilsvarende tur til Canarieøerne. 
 

En Gyser: 

Gitte fik imidlertid tilbudt en gratis rej-

se til Thailand på et afbud, lige op til 

vores Kap Verde tur. Vi havde været i 

Thailand på sommerferie i august, men 

man siger jo ikke nej til en gratis billet 

og det kunne lige lade sig gøre, da hun 

efter planen ville komme hjem 3 dage 

før vores tur til Kap Verde.  

 

Så skete der jo det, at Suvarnabhumi 
lufthavn i Thailand, 25. november '08 

blev besat og kort fortalt, så var der 

ingen der vidste hvornår det kunne lade 

sig gøre, at komme ud af Thailand, da 

konflikten bestemt ikke var løst fredag 
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den 28. november '08, hvor jeg skulle 

have hentet Gitte i Kastrup lufthavnen.  

 

Det lykkedes heldigvis Gitte, at komme 

med et fly ud af Thailand, fra Utapao 
lufthavn, en af de militære lufthavne i 

Thailand – og hun landede i Kastrup 

ved middagstid 30. november '08. 

 

1. december '08 ved middagstid, altså 

ca. 24 timer efter Gitte's hjemkomst, 

stod vi igen i Kastrup, klar til vores tur 

til Kap Verde - pyha. 

 

7 timer i luften 

Efter en lille flyvetur på 7 timer ankom 

vi til øen Sal, som er den af de 10 øer i 
øgruppen Kap Verde der har flest turi-

ster. Fra lufthavnen var der en kort bus-

tur på ca. 15-20 min. til byen Santa Ma-

ria, hvor vi blev indkvarteret i hyggelige 

klynge-bungalows ved hotellet Belori-

zonte.  

 

Jeg havde talt med Tom D. som var 

kommet hjem fra Kap Verde et par uger 

før vi skulle afsted og Tom havde anbe-

falet dykkercentret Scubateam. 
 

På vores første morgen gik vi så til byen 

for at finde dykkercentret. Det var en 

kort men hyggelig tur ad strandprome-

naden langs stranden. Dykkercentret 

Scubateam lå ganske rigtig lige ved 

molen og jeg fik med Christian, den 

franske ejer af centret, aftalt mit første 

dyk til den følgende morgen.  

 

Næste morgen var det så op kl. 6:30 – 

morgenmad på hotellet kl. 7:00 – og så 
en 5-10 minuters spadseretur fra hotellet 

til Scubateam. 

Lige før jeg nåede dykkercentret, hilste 

jeg på en ung mand, der gik og fejede 

foran en iskiosk. Det viste sig kort efter, 

at den unge mand var White, der skulle 

være min dykkerguide hele ugen. Tom 

havde ellers talt meget rosende om Fa-

bio, som var den dykkerguide han hav-

de haft på Kap Verde, men efter hvad 
jeg kunne forstå, så havde Fabio ferie 

den uge jeg var på Kap Verde. Heldig-

vis viste det sig, at brasilianske White, 

var en fantastisk dykkerguide. 

 

Hvis man tror, at man bliver båret i van-

det på Kap Verde, så tager man fejl, alle 

dyk foregår fra gummibåd og da der var 

en del høje bølger, kunne båden ikke 

ligge til helt inde ved strandkanten. Man 

var nødt til at gå ud med sit udstyr til ca. 

mave/brysthøjde og det samme retur, og 
da bølgerne nogle dage var rigtigt høje, 

lykkedes det mig to gange, at blive væl-

tet omkuld på vejen ind, men det var nu 

en meget skæg oplevelse, at mærke 

naturens kræfter.  

 

Dykkene var rigtigt gode, med masser 

af spændende liv, store stimer af grou-

pere, 10 armede blæksprutter, forskelli-

ge muræner og de største trompetfisk 

jeg har set. Havet rundt om Kap Verde 
byder ikke på så mange koraller som i 

f.eks Rødehavet, men masser af store 

rev med huler og udhæng dækkede af 

gule og orange blødkoraller man kan 

svømme under.  

 

Ud af det jeg havde studeret hjemmefra 

om de enkelte dykkersteder, så det ud 

som om Chouclass var det jeg helst ville 

se, men når man spørger Christian, den 

franske ejer af Scubateam, om hvor 

næste dags dyk, eller bare eftermidda-
gens dyk skulle foregå, var svaret altid 

det samme på hans Inspektor Clouseau 

accent ”In the water”.  

 

Det var ikke fordi det var en hemmelig-
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hed, men fordi han ikke vidste det før 

lige før vi tog ud, da vind og strøm kan 

ændre sig fra time til time på Sal. Scu-

bateam har dykkersteder rundt om hele 

øen, men det er vejr og vind der afgør 
hvor dagens dyk går hen.  

 

På første dag fik jeg to dyk, de næste tre 

dage tog jeg kun morgendykket, så jeg 

også kunne se øen sammen med Gitte.  

 

På feriens sidste dyk var jeg heldig at 

komme på Chouclass, som var et fanta-

stisk flot rev og White fik her øje på en 

lille haj der gemte sig godt under en 

klippeblok. 

 
 Bedst som White lå og lyste på den, 

svømmede en stor flot Nursehaj ud fra 

klippen, den var blevet forstyrret og 

White pegede som en gal, for at jeg 

skulle nå at tage et billede af den, og det 

nåede jeg, ikke noget godt billede, men 

et billede. 

 

Den sidste dag før vores hjemrejsedag 

holdt jeg dykkefri dag, men fik en fin 
snorkletur på den syd-vestlige spids på 

Sal hvor jeg bl.a. så en stor stenfisk. 

Det tager hårdt på kræfterne at snorkle 

ud for Sal, da strømmen og bølgerne er 

voldsomme. Jeg måtte kæmpe en del for 

ikke at blive trukket ind over et lavt 

område med skarpe sten. 

 

Bestemt en skøn ferie med øens afslap-

pede stemning og spændende dyk, sam-

men med en masse flinke mennesker fra 

England, Frankrig, Portugal og 
Schweiz. 

 

/ Søren Ritz 
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blemer med at trykudligne da dykket 

startede, det har muligvis gjort mig irri-

tabel. Næste punkt var at vandtempera-

turen var lav og jeg dykkede i våddragt. 

Så jeg har givet frosset og muligvis 
brugt mere luft. Sidste faktor var at jeg 

tror at jeg fik dybderus. Hvorfor skulle 

jeg ellers ikke checke mit manometer 

og evt. handle efter dette…? 

 

Det der var 

det værste 

ved lige 

netop dette 

dyk , var at 

jeg bagefter 

ikke kunne 
komme på 

en god 

grund til 

hvad der 

gik galt.  

 

Derfor blev 

min kon-

klusion at 

jeg havde 

oplevet en  
dybderus. 

 

Det gode 

ved dette 

uheld var at 

jeg fandt ud 

af at jeg i 

en sådan 

situation 

ikke gik i 

panik, samt 

vigtigheden 
af at have 

en kompe-

tent mak-

ker, hvilket jeg heldigvis havde. 

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i dyk-

ker (tegn eller andet).  
Nej.  

Hvis jeg dykker med elever får de nogle 

gange lidt instruktioner. Men hvis jeg 

f.eks dykker med min makker igennem 

flere år i det røde hav, Peter Oldrup. Så 

er alt dette unødvendigt, vi kan forstå 

hinanden stort 

set uden overho-

vedet at give 

tegn  

 

Er der nogle 

ting som du 

burde omtale 

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.  

Nej, jeg er ikke 

specielt en ud-

styrs-freak.  

Jeg har også købt 

det udstyr jeg 

ville have for 

mange år siden, 

så i dag har jeg 

ikke noget jeg 

”mangler”.  
 

 

 

 

 

Fortsat fra side 7…. 
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Hvem ved det først.  

Løsning s. 27 5 point 4 point 3 point 2 point 1 point 

Hvilken fisk ? Fisken tilhører 

familien sphy-

ranidae 

Der er tale om 

en rovfisk som 

satser på hurti-

ge overraskel-

ses-angreb. 

Den kan kom-

me op på 43 

km/t. 

På trods af sit 

lange slanke 

udseende er 

fisken ikke 

specielt manøv-

redygtig. 

På dyk under 

sydlige him-

melstrøg kan 

man af og til se 

fisken i store 

imponerende 

stimer. 

En kendt dyk-

kerklub er 

opkaldt efter 

fisken. 

Hvilket vrag? Vraget ligger 

på positionen 

55:14,425N 

12:48,155Ø. 

Skibet blev 

bygget i 1974 

på Wolkwerft 

Stralsund i 

Tyskland. 

Skibet gik ned 

under bugse-

ring fra Estland 

til Indien for at 

blive ophugget, 

og ligger på 

mellem 6 og 27 

meter. 

Der er tale om 

en hæktrawler 

og fiskefabrik, 

og positionen 

er i Østersøen. 

D. 26/4 i år har 

klubben en tur 

til dette vrag. 

Hvilket år ? 5 fra klubben 

besoegte Baltic 

dykkerklub. 

Stidsen blev 

valgt som årets 

baracuda. 

Der blev af-

holdt fastelavn 

i Nyhavn d. 26. 

februar. 

Søren gav øl på 

Bornholms-

turen d. 24/5 til 

28/5. 

I februar blev 

der arrangeret 

isdyk i Gundsø 

grusgrav. 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor? 

 

Jeg vil overlade næste makkertjek til 

Skrot Jan. 
Grunden til dette er at min og Jan’s 

dykker-hobby startede næsten samti-

digt. 

Vi kontaktede begge Baracuda på et 

tidspunkt hvor et nyt elevhold lige var 

startet op. Så vi meldte os begge uaf-

hængigt af hinanden ind i klubben med 

få ugers mellemrum. 

 

Vi ville have et dykkercertifikat men 

holdet var i gang, så derfor mødte vi op 

i måneder (næsten et helt år) hvor vi 
blot svømmede i svømmehallen og drak 

sodavand og hørte ”dyk-røver-historier” 

fortalt af klubbens andre medlemmer på 

klubaftenerne. 

 

Ud over at Jan og jeg startede omtrent 
samtidigt og gik på samme elevhold. Så 

skal Jan  have næste makkertjek fordi 

denne stafet forhåbentligt også kan få 

Jan i gang med dykning igen efter hans 

”lille pause”. 

 

For klubben betyder Jan også en vigtig 

rolle ud over hans gode humør og sel-

skab. Jan er nemlig en af grundene til at 

vi kan dykke nitrox under de forhold 

som vi gør i vores klub i dag. 

 
/Bjarne 
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Referat for bestyrelses-

møde i Baracuda: 

Tirsdag  d. 20. januar 2009   
 

1: Valg af dirigent.   

     Jan O. blev valgt. 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede. 
     Carsten var til stede. 

 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

    Var godkendt og blev underskrevet af 

formanden. 

 

4: U- og afsluttede opgaver. 
     Se vedhæftet bilag (ikke i bladet) 

 

5: Orientering fra formanden.  

    Formanden gjorde opmærksom på, at 
der er indkaldt til repræsentantskabsmø-

de i  april. Dato ikke opgivet. Hvem 

deltager?  Formanden taler med bade-

mesteren omkring den korte tid, som 

blev givet vedr. lukningen af hallen ved 

juletid. 

 

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: Leif. 

    Antallet af medlemmer er faldet lidt. 

Vi har ca. 104 DSF medlemmer samt 10 
nye elever. Vor finansielle status er flot. 

 

7: Bådudvalg. 

    Udvalget er i fuld gang med at arbej-

de på undersøgelse af forskellige egne-

de RIB fabrikater. Der skal tages hen-

syn til plads, indretningsmuligheder og 

økonomi. Kravspecifikationerne er lige-

ledes under udarbejdelse. 

    Motortype har vært drøftet. Skal det 

være en 2 eller 4 takts motor. Kendska-

bet til nutidens  2 takts motor er be-

grænset og drøftelserne har været præ-

get deraf. Udvalget vil søge viden    

uden for klubregi. 
 

    Ny båd med motor, trailer, instru-

menter og indretning forventes at kunne 

erhverves for  noget under kr. 300.000,- 

 

    Udvalget barsler med ideer til at øge 

indtjeningen i klubben for derigennem 

at skabe bedre økonomi for erhvervelse 

af ny båd. Salg af en speciel skibsøl, 2 – 

3 speedbådskurser i  løbet af året. Un-

dervisning af ungdomsklubbens med-

lemmer (fra 14-18 år). Prøvedyk til f. 
eks. Kr. 200,00.  

 

    Status for udvalgets arbejde fremlæg-

ges ved den ekstraordinære generalfor-

samling d. 24. februar. 

 

 8: Den ekstraordinære generalfor-

samling:   
     Bestyrelsen gennemgik dagsordenen 

m.h.t. indhold og aktør af de enkelte 

punkter i dagsordenen.  (..planen er ikke 
bragt her – omtales ved referatet red.) 

 

 9: Udvalgsrunde. 

      Grundet mangel på tid blev kun 

uddannelsesudvalget drøftet. 

 

 Uddannelsesudvalget: 

 Der foregår drøftelser med Kommu-

nens ungdomsklub om et tidsmæssigt 

afgrænset forsøg  med at Baracuda ud-

danner klubbens medlemmer til * dyk-

kere. Alderen fra 14 – 18 år, hvilket       
helt ligger i tråd med CMAS reglerne. 

 

10: Mødedatoer for året. 
   Bestyrelsemøder: Tirsdag 3. marts, 

Torsdag 28. maj, 27. august, 8.oktober, 
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12. november, 3. december. 

Ekstraordinær generalforsamling d. 24. 

februar kl. 18.30 

Medlemsmøde  torsdag d. 12. marts og 

d. 3. september kl. 19.30 
Generalforsamling lørdag d. 21.11 kl. 

13.00, middag kl. 19.00 

       

11: Eventuelt: 

     Udlevering af nøgler blev drøftet. 

Man enedes om, at nye medlemmer, der 

anbefales af  nuværende medlemmer 

kan få nøgle udleveret, når betaling af 

medlemskab er foretaget. 

     Nye medlemmer, som ingen i klub-

ben har kendskab til, vil kunne få udle-

veret nøgler  efter 60 dages medlems-
skab. 

/Sekretæren Carsten 

 

Referat fra ekstraordinær 

generalforsamling 2009 

tirsdag den 24. februar 

2009  
Som besluttet på den ordinære general-

forsamling den 29. november 2008 var 

der indkaldt til ekstraordinær general-

forsamling, for at følge op på den ordi-

nære generalforsamlings beslutning:  

  

For klubbens store aktiviteter (båd, 

bådmotor, kompressor etc.) skal be-

styrelsen sikre at der er en vedlige-

holdt plan for resten af aktivets for-

ventede levetid. Planen skal fremlæg-

ges og godkendes ved generalforsam-

lingen. Planen skal indeholde forven-

tet levetid, dagens værdi, forslag til 

finansiering af genanskaffelse. For 

båden skal der desuden foreligge de 

krav og behov til båden, der skal op-

fyldes ved udskiftning. 

Dagsorden:  

Ad. pkt. 1 Valg af dirigent. 

Foto-O. blev valgt. Han startede med at 

konstatere at generalforsamlingen var 
korrekt indkaldt, både i forhold til ved-

tægter og beslutningen på den ordinære 

generalforsamling i 2008. 

De indkomne fuldmagter blev evalueret 

i henhold til vedtægterne (”Stemmeret 

kan alene udøves af aktive medlemmer 

af DSF over 18 år ved personligt frem-

møde, ved fuldmagt eller afgiven brev-

stemme, der skal være bestyrelsen i 

hænde senest ved åbningen af general-

forsamlingen. Et medlem kan højest 

modtage fire fuldmagter”). Nogle få 
fuldmagter der ikke opfyldte betingel-

serne blev annulleret.  

 

Ad. Pkt. 2: Bestyrelsen redegjorde 

gør for baggrunden for at den 

indstiller medlemmerne til at stemme 

for at klubben erhverver en ny 

eller nyere båd. 

Carsten fortalte om alle de motiver, der 

indgår i en sådan beslutning lige fra 

uddannelse af nye dykkere, at kunne 

fremstå som en attraktiv klub, over sik-

kerhed, forventelige reparationer og 

vedligeholdelsesudgifter på en ældre 
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båd, til overvejelserne om at sælge 

mens den gamle båd var noget værd. 

Desuden er den nuværende økonomiske 

situation meget gunstig for kunne få 

store rabatter. 

 

Ad. Pkt.  3. Der var ikke noget punkt 3  

 

Ad. Pkt. 4: Bestyrelsen fremlægger 

en økonomisk plan for klubbens store 

aktiviteter.  

Kassereren (Leif) gennemgik den øko-

nomiske situation i klubben. De nuvæ-

rende aktiver, og vedligeholdelsesudgif-

ter på klubbens aktiver, blev opgjort set 

i forhold til udgifter til en nyanskaffel-

se.   

Ad. Pkt. 5: Bådudvalget fremlægger 

krav og ønsker til ny båd samt status 

for deres hidtidige arbejde.  

Carsten redegjorde for alle de overvejel-

ser som det udvidede bådudvalg havde 

gjort sig i vinterens løb. De mange krav, 

ønsker og indledende undersøgelser af 

konkrete bådtyper m.v blev gennemgå-

et. Vægt, bredde længde, indretning, 

RIB materialer, farver, motortyper, kon-

sol, pontoner, tank, motor o.a. blev gen-
nemgået ud fra holdningen, at de ikke 

var ultimative krav men ønsker til en 

ny/nyere båd.   

 

Ad. Pkt. 6: Fremlæggelse af en finan-

sieringsmodel.  

Bestyrelsen sandsynliggjorde at økono-

mien kunne hænge samme efter en 

eventuel nyanskaffelse. Med i planen er 

at udstede klubaktier på 1000,- stykket. 

De nærmere betingelser og vilkår of-
fentliggøres senere. Der forelå et spon-

sorbidrag på 50.000 og der var fordelag-

tige lånemuligheder på plads. , Der er 

pt. en aktuelt en køber til den gamle 

båd. 

 

Ad. Pkt. 7: Bemyndigelse til bestyrel-

sen. 

Bestyrelsen fremsatte et ændringsfor-

slag i forhold til det udsendte. De indfø-

jede en maksimal udgift pr måned sam-

tidig med et maksimalt beløb for inve-
steringen. 

Bestyrelsen forklarede at den ønskede 

en bredt funderet tilslutning til sit for-

salg. Det var meget vigtigt for bestyrel-

sen at understrege, at den ikke ønskede 

at overtrumfe et eventuelt stort mindre-

tal i klubben, så heller droppe forslaget. 

Under de forrige punkter var diskussio-

nerne allerede i fuld gang. Her gjorde et 

mindretal især gældende, at vi også 

kunne lave en større opsparing i de 
kommende år, hvis vi valgte at sejle i 

den gamle båd nogle år endnu, og på 

den måde slippe for at gældsætte os. 

Over for dette stod en større gruppe, der 

bakkede op om bestyrelsens holdninger 

og begrundelser for en udskiftning nu.  

 

Det blev vedtaget at:  

 

Den ekstra ordinære generalforsam-

ling bemyndiger bestyrelsen til på 

baggrund af bådudvalgets indstilling 

at udskifte klubbens nuværende båd 

inkl. motor, instrumenter og trailer. 

Den ny klubbåd kan købes som ny 

eller nyere ud fra følgende krav: 

Den skal kunne være i den nuværen-
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de garage. 

Klubbens evt. gældssætning skal kun-

ne holdes inden for en månedlig ydel-

se på maksimalt DKK 2.500 i højest 

60 måneder. Samtidig skal bådens 

anskaffelsespris holdes under DKK 

290.000 og klubbens bankindestående 

skal på udskiftningstidspunktet (efter 

købet) udgøre minimum DKK 50.000 

Kun det erhvervede aktiv kan gøres 

til genstand for sikkerhed ved gælds-

sætning. 

Forslaget blev vedtaget med stemmer-

ne: 

 

For:   I alt 40.  

27 stemte personligt. 13 ved fuldmagt. 

Imod:  I alt 5.  

4 stemte personligt. 1 ved fuldmagt.  

Neutral:  I alt 2.  

2 stemte personligt.   

  

Pkt. 8: Eventuelt. 
Carsten takkede for den store opbakning 

til bestyrelsen. Selvfølgelig var han ked 

af, at der var nogle som stemte nej, men 

han understregede at vi havde haft en 

sober debat, som alle kunne være tjent 
med. . 

Onsdag den 04. marts viste 

Speedy lysbilleder. 

 
Speedy havde været i fotoarkivet og 

havde fundet en masse spændende bille-

der, som tog os på en billedrundtur un-

der foredraget fra Blue Hole over Hima-

laya, Dolomitterne og Pyrenæerne til 

Seychellerne. 

Der var en lille historie til de fleste af de 

mange flotte billeder. Det var sjov og 
interessant at se hvorledes der var ør-

ken, hvor der nu er hoteller overalt ved 

Sinais rødehavskyst lige fra Blue Hole 

til Sharm. Imponerende med alt det grej 

de gamle baracudaer havde slæbt med 

til Rødehavet for at være selvforsynen-

de med alt incl. kompressorluft. Ja, nye 
dykkere fik set, hvorledes lokumsbræd-

derne” blev brugt i gamle dage. Et rent 

nostalgitrip! 

 

Speedy har undervejs fået smag for 

bjergvandring, og det var spændende at 

høre og se om hans mange forskellige 

ture. Om hvordan han første gang i Hi-

malaya måtte opgive på grund af højde-

syge, men kom tilbage året efter og gen-

nemførte vandringen. Godt gået. 

Dykning kender vi meget til, derfor var 
det også interessant at blive indført i 

forholdene under bjergvandring med 

den udfordringer for krop og sjæl. 

 

Tak til Speedy for god aften på langfart. 

For at det ikke skulle være løgn, så 

skulle Speedy af sted dagens efter sam-

men med sin veninde for at vandre en 

længere ”pilgrimstur” i Spaniens højder. 

Det kommer vi nok til at høre mere om. 

/Foto-O. 
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Er du interesseret i at anskaffe en 

FCD, kan du henvende dig til sikker-

hedsudvalget, vi vil hvis der er tilstræk-

keligt mange der henvender sig, kunne 

lave et samlet indkøb til fordelagtig 
pris.  

 

Mail f.eks. til: ritz@fourpointzero.dk 

 

Reflektor  
En reflektor er et simpelt, men effektivt 

stykke sikkerhedsudstyr, som kan redde 

en dykker der f.eks. er drevet bort fra 

dykkerbåden og har brug for at signale-

re til båd/redningsfartøj. Reflektoren 

benyttes som et spejl, til at reflektere 

solens stråler eller en søgeprojektør om 
natten.  

 

 

En simpel og billig reflektor er en CD/

DVD, den kan bindes til vesten og ligge 

i lommen.  Det er bedst at bruge en 

støbt CD/DVD, da hjemmebrændte kan 

splintre hvis de får et slag. 

 

Så ned i BCD-.lommen med den gamle 

CD med ”Far til 4 på Bornholm”  eller 
hvad du nu har på smid-ud-hylden. 

 

/red. 

Sikkerhedsudvalget gør 

opmærksom på 2 styk-

ker udstyr. 
 

De kan  gøre din personlige sik-

kerhed større når du dykker. 
 

Freeflow Control Device 
Apeks FCD (Freeflow Control Device) 

kan stoppe et freeflow i dit 2.trin - og 

derved i nogle tilfælde forhindre, at 

dette forårsager freeflow i 1. trinnet. 
 

Den vil ikke kunne stoppe et freeflow i 

1. trinnet og bør, iflg. producenten, kun 

monteres på primær regulator. 

 

FCD'en er en lille ventil, som monteret 

mellem lavtryksslange og regulator, kan 

lukke for lufttilførslen til regulatoren 

ved, at skubbe omløberen på denne 

frem i retning mod regulatoren og der-

ved stoppe en freeflow i denne. 
 

Det anbefa-

les kun at 

montere 

FCD'en på 

personligt 

udstyr og 

ikke på 

f.eks. elev-

udstyr, da 

det er et 

stykke ud-
styr man 

skal være 

fortrolig 

med. 
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Hej Alle, 

Ved generalforsamlingen nævnte jeg 

under beretningen, at bestyrelsen havde 

indstillet Carsten Svendsen til årets id-

rætsleder i Ballerup Kommune. 
  

Denne indstilling blev støttet af Kultur 

&Fritid. Lørdag d. 24 januar, blev Car-

sten udnævnt ved den årlige nytårskur i 

kommunen.  

 

Endnu en gang tillykke til Carsten ... 

/ Ole  

 

Borgmesterens tale til  

Carsten kan læses her-

under: 
  
”Efter vi nu har tildelt en helt ny pris 

her på nytårskuren, skal vi over til en 

meget traditionsrig pris – nemlig prisen 
til årets leder for Idrætsforeninger 2009 

– de tidligere prismodtagere har dannet 

en fornem loge, hvor optagelsesbetin-

gelsen er at være udnævnt til årets id-

rætsleder.  

 

Derfor er aftenens prismodtager - som 

en lille ekstragevinst - kommende lo-

gebroder – man kan jo være en anelse 

nervøs for, hvad denne sidegevinst inde-

bærer efter i mange år at have konstate-

ret, hvad der foregår, når Ørkenens 
Sønner holder logemøder.  

 

I år har det lille udvalg fundet en per-

son, som med stor iver gang på gang 

vover sig ud, hvor man ikke kan bunde, 

men alligevel altid kommer sikkert i 

land.   

 

Og så har I nok gættet, at udvalget har 

peget på ildsjælen fra Sportsdykker-

klubben Baracuda   
  

Carsten S. som årets leder 2009.  

Carsten - kom her op på scenen!   

  

Kære Carsten 

Alder er ikke noget problem – med min-

dre man er en ost – så jeg kan vel godt 

fortælle, at du for få måneder siden 

rundede de 60 år.  

 

Når jeg dvæler lidt ved din alder er det 

fordi, vi netop nu i pressen igen hører 
om, hvor svært det kan være, at rekrut-

tere nye ledere til foreningerne. Jeg 

tror, pressen mener de helt unge lede-

re.  

  

Dine præstationer giver klart håb for 

foreningslivet, man skal bare lede efter 

de modne, erfarne mænd.   

 

Du startede som medlem af Sportsdyk-

kerklubben Baracuda i efteråret 1999, 
altså året efter din 50 års fødselsdag.  

 

På en ferie til Malta for 11-12 år siden 

prøvede du for første gang - sammen 

med én af dine sønner - at dykke.   

Det var "kærlighed ved første blik", for 

du blev fanget af de oplevelser man 

finder under overfladen.  

 

Da du startede I Baracuda tog du straks 

en 2-stjernet apparatdykkeruddannel-

se.  Allerede sæsonen efter var du med i 
uddannelsesudvalget, hvor du har været 

med til at motivere mange nye dykkere 

til god og sikker dykning.  

 

Du tager også del i bestyrelsesarbejdet , 

Årets idrætsleder 2009 
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du er sekretær i bestyrelsen, og du står 

også  for klubbens blad "Baracuda In-

fo".  

 

Du har også startet samarbejde med 
Ballerup Ungdomsskole, hvor du giver 

ungerne på snorkeldykkerholdet en god 

oplevelse, når de første gang skal prøve 

at dykke med udstyr.  

 

Kernen i en forening er "det forpligten-

de fællesskab". Den holdning har du 

med fra dit privatliv, hvor du i 1969 

Startede en elektronikfabrik, CB-

Svendsen.  

 

Et klogt træk var hurtigt at ansætte din 
kone Winnie i virksomheden, hvor hun i 

dag styrer økonomien – og det er kvin-

der, som enhver mand ved, gode til. 

Begge dine sønner startede som ar-

bejdsdrenge efter skoledagens ophør og 

blev senere uddannet i virksomheden, 

som i dag tæller 60 ansatte. Sådan op-

retter man et forpligtende arbejdsfæl-

lesskab.  

 

Trods en travl hverdag kommer du i 
klubben flere gange om ugen. Du er 

stadig aktiv i uddannelse af nye elever 

samtidig med, at du uddanner klubbens 

nye bådførere, så de på lovlig vis kan 

sejle klubbens store RIB.  

  

Det er også Carsten, som sørger for, at 

alt udstyr er i orden og klar til eleverne, 

når de første gang skal prøve kræfter 

med øvelserne under vand i East Kilbri-

de Badet.  

 
Som person betegnes du som en ildsjæl, 

et stort plus for klubben, en overmåde 

rar og vellidt person, som er kendt 

blandt dykkere langt udenfor klubbens 

rækker.  

  

Du er nærværende og deltager altid i 

klubarrangementer – både dine egne og 

dem, andre står for.  

Da klubben en overgang stod i et 
"generationsskifte, var du ankermanden 

i klubbens dynamiske reaktivering.  

 

Der har dog sneget sig en lille, forstyr-

rende slange ind i paradiset. For 5 år 

siden ville din ældste dreng ha´ motor-

cykelkørekort. Det skulle han ikke gøre 

alene, så du tog også kort til motorcy-

kel.  

  

Så når solen skinner karambolerer ly-

sterne – skal det være bikerlivet eller et 
dyk i bølgen blå – det valg er noget af 

en udfordring for DIG . 

 

Du er blevet hædret før som "Årets Ba-

racuda" for din store flid og interesse i 

klubben, og nu skal du lige så velfor-

tjent hædres med udnævnelsen til Årets 

Leder for Idrætsforeninger 2009.  

  

Jeg vil slutte med at ønske dig et stort 

TIL LYKKE med udnævnelsen og over-
række dig et diplom til en rejse til én af 

kommunens venskabsbyer.  

 

Og som tidligere år kan jeg fortælle, at 

Kommunalbestyrelsen betaler et gratis 

weekendophold på Bøtø for hele besty-

relsen med ægtefæller (dog max. 20 

personer).  

 

Gaven kan bruges til et kursus eller 

bestyrelsesmøde. Har I brug for inspi-

ration kan I henvende jer i Kultur & 
Fritid.”   
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Taksigelse 

En stor tak til klubben for dens ind-

stilling af mig til Årets leder 2009 

indenfor Idrætsforeninger i Ballerup 

Kommune. 

  

Det var en særlig varm oplevelse at 

blive hædret for indsatsen i Baracu-

da.  

 

Festlighederne foregik under en nytårs-

kur i Baltoppen d. 24. januar, hvor der 

blev serveret en lækker middag for godt 

300 personer. Samtidig uddelte Team 

Ballerup kr. 477.000 til forskellige 

idrætsforeninger. Kulturprisen gik til en 

ung pianist, handicapprisen blev uddelt 

for første gang og Hans Ulrik Nielsen 
fik et hædersbevis under gruppen: An-

dre foreninger.  

 

Borgmesteren, Ove D. holdt en pæn tale 

og overrakte mig et hædersdiplom. Med 

dette fulgte et rejselegat til East Kilbri-

de eller Prag. Samtidig blev bestyrelsen 

med hustruer inviteret på et weekendop-

hold til feriekolonien Bøtø.  

 

Som en ekstra sidegevinst blev jeg med-
lem af en lille udsøgt gruppe af tidligere 

udnævnte Idrætsledere, hvilket giver 

livslang mulighed for at deltage i kom-

mende nytårskure… 

/Med taknemmelighed Carsten. 

Når der undervises elever er vi ofte rig-

tigt mange om banerne i klubbens halv-

del af svømmehallen. For at udnytte 

pladsen bedst muligt er det derfor vig-

tigt, at vi er enige om, hvordan vi holder 
til højre i banerne under svømningen. 

 

Som det ses ovenfor, så holder man til 

højre ved at have midterlinjen til ven-

stre for sig. Det er som et negativ-

billede af at køre på landevejen; der er 

midterlinjen blot hvid og ikke sort, men 

også til venstre for dig, når du kører 

normalt. 

 

Så hjælp venligst med til at skabe mere 

rum i svømmehallen. Iagttag denne enk-
le regel: I svømmebanen som på lande-

vejen; hold midterlinjen til venstre for 

dig. 

 

/Jesper Morgils  

Hold til højre 
Løsning af quiz fra side 19 

Fisk: barracuda  

Vrag: Vapper  

År: 2006  
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Indskudsbeviserne bliver tilbagebe-

talt i den rækkefølge, som de bliver 

udtrukket i (almindelig lodtrækning) 

ved de kommende årlige generalfor-

samlinger – senest 60 måneder efter 
bådkøbet. Første udtrækning sker i 

2010. 

DU får ingen renter af beløbet, men til 

gengæld opnår DU glæden ved at støtte 

din klub, samt retten til at deltage i de 

kommende spændende lodtrækninger. 

Mange medlemmer har allerede for-

håndssikret sig et eller flere indskuds-

beviser – pt. har vi bestillinger på 48 

styk, men Du kan sagtens nå det endnu.  

 

Kontakt mig pr. mail: 
mr.lh@webspeed.dk eller ring til mig  

eller endnu bedre – mød op til med-

lemsmødet det 12. marts kl. 19.30 i 

klubben. 

 

/De bedste hilsner Leif 

Halløj - GIV 

DIN KLUB EN 

HÅND – 
KØB INDSKUDSBEVISER TIL 

FINANSIERING AF KLUBBENS 

NYE BÅD. 
 

Som det er de fleste medlemmer be-

kendt, blev det ved den ekstraordinære 

generalforsamling den 24. februar 2009 

vedtaget, at klubben skal have ny båd – 

indenfor følgende økonomiske rammer: 

- Max købspris kr. 290.000. 

- Klubben må ikke gældsætte sig yderli-

gere end, at indskudsbeviser/lån kan 

betales  tilbage i løbet af max 60 måne-

der med en maksimal månedlig ydelse 

på kr 2500. 
- På købstidspunktet skal der være kr. 

50.000 tilbage i klubkassen som reser-

ve. 

 

I bestræbelserne på, at finansieringen 

skal ske så billigt som muligt, samt for 

at gøre bådkøbet til en fælles sag for os 

alle, har bestyrelsen besluttet, at udste-

de – foreløbig - 100 indskudsbeviser á 

kr. 1000. 

Ideen er, at alle har mulighed for at 
købe et sådant bevis, og derved bakke 

op om denne kæmpe investering, som 

vil fremtidssikre klubben på bådsiden i 

de næste mange år. 

 

Indskudsbeviserne er helt unikke og 

bliver udstedt til Dig personligt af klub-

bens formand og jeg selv. Beviserne er 

pt. i trykken, men vil blive præsenteret i 

klubben i forbindelse med medlemsmø-

det den 12. marts 2009. 

mailto:mr.lh@webspeed.dk

