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Forside: 
Det har været en lang kold vinter. Men 

der er nogle som smugtræner til den 

kommende sæson. Her ved fastelavnsar-

rangement hos Kon-Tiki i Brøndby 

havn.   

Bagside: 
Vinterdyk ved gravene ved Gundsø 

Beton. Her optræder endnu en hårdfør 

person i våddragt.  /Foto: Søren R. 

 

I det hele taget er dette nummer præget 
af billeder med is og sne på både for– 

og bagside. Ikke underligt når vi nu har 

haft to måneder med sne og frost stort 

set hele tiden.  Men det har jo været 

dejligt med 4 årstider i DK igen. 

Husk der er forskel på vejr og klima. 

Men det er en snak vi må at’ på et andet 

tidspunkt.  

Bladudvalget:  

Næste møde: Den 3 maj kl. 21.00 

 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes på dette møde. 

Planlagte deadlines på bladet: 

2010-2 Deadline: 4 juni  

Hos medlemmerne ugen: 14-18 juni 

 

2010-3 Deadline: 5 Sept. 

Hos medlemmerne ugen: 13-17 sept.  

 

2010-4 Deadline: 28 nov.  

Hos medlemmerne ugen: 29 nov- 3 dec. 

Foto: Tom DP: 
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Lederen 
AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Hvad skal man sige af fornuftige ord 

om dykning på denne plads, når man 

dybest set småfryser det meste af tiden 

mens dette skrives. Og tanken om at 

ifører sig en våddragt er det sidste man 

overhovedet har lyst til. 

 Temperaturen bliver ikke bedre af, at 

der medvirker en person i våddragt i det 

isfyldte vand i havnen til fastelavnsfe-

sten. Hvis man kan kalde det dét, altså 

en fest...  Og der var sørme også en 

dykker der optrådte i våddragt ved  is-

dykket i gravene ved Gundsø Beton. (Se 

bagsiden)   

På det øverste af billederne på forsiden 

ser man i øvrigt en, som ligner forman-

den meget, i færd med noget som kan 

tydes som en beroligelse af nogle tilsku-

ere inde på land. Hvad kan han mon 

forklare?: ”Nej de er ikke underlige, de 

fik det bare for varmt inde i klubhuset.” 

Well. Det HAR været vinter med sne  i 

2 måneder, og ’rigtige’ dykkere har da 

bare dykket alligevel. Det være sig ele-

verne, dog før sneen kom, eller vikin-

gerne på billederne på for- og bagsiden. 

 

Når dette skrives er der en række forårs-
lavtryk på vej. Meteorologisk er det 

forår, når du læser dette blad., og lad 

mig gætte: Om en lille måneds tid er 

måske varmt nok til at dykke igen uden 

at være konstrueret med indbygget var-

meapparat.  Udtjekning at planlagt til 1-

4  (ikke aprilsnar!)  

  

Det bliver dejligt, når altså  solen snart 

kommer igen… /jamo 

Torsdag 11/3 Medlemsmøde 

Torsdag 1/4 Udtjekningsdyk  

Mandag 5/4 Gummibådstur 

Norreborg Ven 

Lørdag 10-11/4 Elevtur 1* 

Torsdag 15/4 Fyraftensdyk  

Torsdag 22/4 Fyraftensdyk 

Lørdag 24-25/4 Elevtur 1* 

Onsdag 28/4 Fyraftensdyk  

Fredag 30/4 og 1/5 Store Bededag - 

Tur til Hirshol-

mene (turleder 

mangler) 

Søndag 2/5 Fotodyk. Lynet-

ten. Med Gum-

mibåd. 

Torsdag 6/5 Bestyrelsesmø-

de; Fyraftensdyk  

Lørdag 8/5 Kattegat, Odden, 

Gummibåd - 

18m+ Birgit/

Thor 

Søndag 9/5 Elevtur 

(Reservedag) 

Tirsdag 11-16/5 Lysekil 

Torsdag 20-24/5 Kullen 

Søndag 30/5 Gummibåds vrag 

tur 

Onsdag 2/6 Kanonvraget - 

Amagerstrand-

park med båd 

Lørdag 5/6 Langelandsbæl-

tet, Skælskør 

Fredag 11-13/6 Baltic tur 

Mandag 21/6 Åbent turud-

valgsmøde 

Onsdag 23/6 Fyraftensdyk 

med bål og grill 
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Det har netop været fastelavn. Og der 

var is i Brøndby havn, hvor vi igen i år 

var inviteret til slå katten af tønden.  

 
Det er Kon-Tiki er inviterer, og hver år 

håber jeg, at vi i år skal tage kronen 

hjem til Ballerup og vinde retten til at 

arrangerer.  

Det er dog ikke nemt, når man ser hvil-

ke kræfter vi er oppe i mod. 

 

Kon-tiki stiller med 15 mand og vi er 3. 

Kunne vi ikke til næste år stille et or-

dentligt hold og vise, at vi også magter 

at klappe sådan en tønde ned …   

 
Stor cadeau til Tom, der gennemførte i 

våddragt. Godt hjulpet af en Gammel 

Dansk eller to. 

 

D. 21. januar var vi igen på besøg på 

riget for at se og høre lidt om hvordan 

det foregår, hvis man kommer galt af 

sted.  

 
Det var tredje gang jeg var på frivilligt 

besøg og som altid var det interessant. 

Trykkammerlederen, Michael, er god 

for en historie eller to og det giver hver 

gang stof til eftertanke, når man sidder 

og hører om alle de tæt-på tilfælde, som 

kommer på besøg hos ham.  

 

De fleste af de uheld, som han har be-

handlet, er opstået efter en kæde at sim-

ple uheld, der enkeltvis ikke ville have 

stresset og skabt nogen situation, men 
kommer der to uforudsete hændelser 

lige efter hinanden, kan det ende galt.  

 

Og vi ved aldrig hvornår det kan ske. 

Når jeg har lidt tid i overskud og sidder 

foran computeren, så søger jeg informa-

tion om dykning.  

 

Og der er mange hjemmesider om dette 

emne. En lille ting, som jeg er støt på 

var, at man skulle nurse sin makker.  
Tjekke og kigge efter ham hvert halve 

minut. Er der ro på. Ligger har stabilt i 

vandet. Holder han sin lygte i ro, eller 

flakser den rundt. Trækker han vejret - 

det er jo ret tydeligt under vandet osv ...  

Og forvent det samme af ham. Opstår 

der en fejl, har vi meget kort tid til at 

reagere, så det er meget rart at få hjælp 

med det samme. 

 

En af trykkammerlederens big issues 

i år var tæt-på indberetningerne.  
Der kommer ufatteligt få. Faktisk så få, 

at det er mistænkeligt. Ifølge ham, så er 

det ”sej” faktoren, der spiller ind.  

 

Det er ikke sejt at indrømme, at man har 

Formandens ord. 
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kvajet sig. Det er bare ikke at vise re-

spekt for sine dykkerkammerater, hvis 

man ikke vil dele sine erfaringer.  

 

Har du et blybæltespænde, der ikke 
holder ordentligt, så indberet det. En 

regulator der blæser, eller er tung at 

ånde i, eller fungerer det ikke ordentligt 

efter service, så indberet det.  

 

Taber du en finne, eller får du slået re-

gulatoren ud af munden, så indberet 

situationen, så vi andre kan lære af det. 

Ikke kun i klubben, men alle i forbun-

det.  

 

Det vil give en erfaringsopsamling, som 
vil blive guld værd for os alle, når vi 

sidder næste vinter og drømmer om 

dykning. Vi kan sidde i sofaen der 

hjemme og gennemtænke de forskellige 

situationer.  

 

Diskuterer dem i klubben, øv dem i 

svømmehallen og af den vej få arbejdet 

fornuftig reaktion ind på rygraden, når 

uheldet er ude. 

 

Man kan mene at det er noget pjat at 
indberette alle de små hændelser, for 

der skete ikke jo noget. Det kunne skyl-

des, man klarede situationen på grund af 

den erfaring man har, men var det sket 

på et andet tidspunkt, under andre for-

hold eller var der tilstødt en hændelse 

mere, så var det gået galt. 

 

Så indberet …  

 

God og sikker dykning i den  

kommende sæson. 
 

/Formanden. 

Foto fra besøget på ’Riget’ 

/Foto O. 

Se også artikel om besøget på Riget 

 på side 8…. 
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Her er en slags status over den netop 

overståede sæson Den kan du læse 

imens du glæder dig til den kommende.. 

Sæsonen startede med 

et nyt dykkersted. Fu-

resøen skulle prøves, 

mens vandet endnu var 
koldt. Så vi måtte i 

gang med at finde ud 

af, hvor der skulle sø-

ges om tilladelse. Det 

tog lang tid at finde ud 

af at det hørte under 

Skov og Naturstyrelsen 

Østsjælland. 

Der  var flere store 

krebs. Foto Ole fik 

nogle rigtig gode bille-

der. Nogle af os så ikke 

krebsene , men vi så en masse huller, 

hvor krebsene havde deres bo.  

Vi  genfandt også et andet dykkersted.  

Strandmøllekroen. Det har ikke været 

brugt i nogle år.  
 

Da jeg havde mit første dyk der for 10 

år siden, var der kun sand, sand og sand. 

 

Nu er der ålegræs med en masse liv. 

Krabber og småfisk. Og op af bunden 

myldrede det med tobis. Der  er nemt at 

parkere og komme til vandet,  og et fint 

sted at finde plads til grillen. 

 

Røsnæs gik turen til, på en af årets 

længste dage. Der var stadig gløder i 
Sankt Hans bålet ved dykkerstedet. Det 

er en lang tur, men det er  bestemt turen 

værd når dagene er lange. Der er meget 

flot under vandet. Det minder faktisk 

meget om Kullen i farverne.  Og Eva og 

jeg så en ulk.!  

E n aften var det Karlstrup Kalkgrav i 

det kridhvide vand med mørke slugter. 

Et populært sted trods det,  at ens dragt 

er hvid af kridt, når man kommer hjem. 

FYRAFTENSDYK 

2009  
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 Når jeg er med der, er det i min gamle 

hullede våddragt.   

 

Ellers var det de kendte steder som Tis-

vilde, Hornbæk, Amager Strand, 

Munkholm, Padivraget, Stevns. 

 

Traditionen tro bliver der grillet efter  

dykkene, både de obligatoriske kotelet-

burgere og Jørgens lækre pølser fra 

Tyskland.  

 

Mange tror ikke, der er ret meget at se 

ved de danske kyster, men det er ikke 

rigtigt. Bare spørg vores fotografer.  

 

Men man skal give sig god tid, så får 
man bl.a. øje på bitte små fladfisk. Ved 

nordkysten er der søanemoner. Tro mig. 

Man skal bare se sig godt for. Det er 

lige som at få øje på fladfiskene, som 

ved første øjekast kun er synlige med et 

enkelt øje.  

Vi manglede vores båd i sommer, selv 

om den jo var værd at vente på. Så det 

Fortsættes side 23 
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Formand Ole havde arrangeret et frivil-

ligt og fredeligt besøg i tryktanken på 

Rigshospitalet en torsdag aften i januar 

i år.   

Arrangementet var primært for baracu-

daer, men der var også mødt et par styk-

ker op fra venskabsklubberne.  

 

 Jeg havde tidligere været til forevisning 

af tryktanken på Holmen, men havde 

egentlig også lyst til at se, hvad der sker 

på Rigshospitalet, især fordi jeg kender 

en dykker, som sidste år havde været 

nødt til at blive kørt med svensk ambu-

lance til tanken.  Alt havde klappet fint 

fra den første kontakt til SOK, og han 

var nu helt uden mén og var i gang med 

dykning igen.  

Det eneste sted: 

Trykkammeret på Rigshospitalet er jo 

det sted i Danmark, hvor dykkerrelate-

rede ulykker bliver behandlet. Tryktan-

ken på Holmen bliver brug af søværnet 

selv i forbindelse med deres dykninger 

og undervisninger. Der findes også et 

trykkammer på hospitalet i Århus, men 

dette bruges altså ikke i forbindelse med 

dykkerulykker. 

Vi blev mødt og budt velkommen af 

Michael ved hovedindgangen til Rigs-

hospitalet. Michael er leder af det perso-

nale med tendere, dykkerlæger m.v., der 

passer tryktanken. Heraf er de fleste på 

tilkaldevagt. Han førte os ned i kælde-

ren, hvor tryktanken og behandlingsom-

rådet befinder sig. Egentlig en logisk 

placering, når man fik set vægten og 

Besøg i tryktanken på Rigshospitalet.  
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størrelsen af det opstillede udstyr, og 

samtidig tænker på, at der er effektive 

elevatorer som kan bringe en op og ned 

gennem bygningen, herunder op til heli-

kopterdækket på taget af hovedbygnin-

gen. 

 

I kælderen forefindes teknikrum med 

kompressor og lagertanke af noget stør-

re kaliber end vi er vant til i en alminde-

lig dykkerklub. Der er både lagertanke 

for almindelig atmosfærisk luft og ren 

ilt med en kapacitet, så der kan foreta-

ges 4 behandlingen, uden at starte luft-

kompressoren. Trykluften kommer såle-

des fra en 10 bars kompressor og der 

forefindes et 200 bar flaskelager med i 

alt 400.000 liter luft. Friskluft til kom-

pressorerne blev taget fra et større ven-

tilationsindtag, og jeg formoder, at ilt-

forsyningen kom fra hospitalets centrale 

anlæg. Alt virkede meget checket og 

ordentligt og i fin stand, dog var teknik-

rummet som jeg har set det masser af 

gange andre steder anvendt til alminde-

lig oplagning af ”ting og sager”.  

Efter vi havde set den bagvedliggende 

teknik blev vi vist ind til selve tryktan-

ken, som er opstillet i et større rum også 

i kælderen dog med vinduer til det fri, 

da det jo er et arbejdsrum. Det er her 

man foretager den såkaldte HyperBarO-

xygen-behandling.   

 

Rumrejse 2001: 

I første omgang mindede selve tanken 

meget om en spaceshuttle fra ”Rumrejse 

2001” selvom den stod solidt plantet på 

kældergulvet. Det var formen og så de 

koøjelignende inspektionsvinduer til 

tanken samt det kæmpestore overvåg-

nings- og betjeningspanel, som var med 
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til at give space-indtrykket. Endvidere 

var der overalt spækket med moderne 

computere, målerudstyr, betjeningsan-

ordninger o.s.v. 

 

Simpel betjening: 

Michael demonstrerede betjeningen for 

os. Den går i al sin enkelthed ud på at 

sætte tryk på tanken og at tage trykket 

af tanken igen – selvfølgelig på den 

rigtige måde så ingen kommer til skade 

p.g.a. for hurtige trykændringer. Rigs-

hospitalet har forskellige standardbe-

handlinger for dykkersyge ved anven-

delse af en kombination af almindelig 

luft og ilt i efterfølgende perioder. Ofte 

trykkes man ned til 18 meter og der 

bliver skiftevis givet rent ilt og atmo-

sfærisk luft efter et skema. Sådan fort-

sætter man normalt til symptomerne 

stopper. 

Der anvendes maksimalt en iltprocent i 

selve tanken på 23 p.g.a. brandfaren.  

 

Behandlingen: 

Selve ilt- og luftbehandling foretages 

med masker på patienterne, så iltpro-

centen kan måles og justeres løbende. 

Der var derudover udviklet en slags 

hjelm, som kunne anbringes omkring 

hovedet på patienten, så man kunne 

sove eller ligge ned i tanken under be-

handlingen. 

 

Tryktanken er forsynet med et aircon-

anlæg, så en rimelig temperatur kan 

opretholdes i tanken da temperaturen jo 

normalt ellers ville stige under sammen-

presning af luften i tanken.   

 

Der er plads til 8 mand m/k i tanken og 

vi fik lov til i 2 hold at komme derind 
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prøve opholdet dér, dog uden at der 

blev sat tryk på tanken. Der er naturlig-

vis sluse til tanken, så behandlingsper-

sonalet kan komme ind og ud under en 

behandling ligesom der er en mindre 

sluse for medicin og lignende. Endvide-

re er der TV-overvågning og registre-

ring af tankens indre og begivenhederne 

dér.   

 

Tryktanken bruges hele tiden: 

Har de så noget at lave, dem der passer 

tanken? Masser dog sjældent behand-

ling af dykkere, men derimod er der 

flere sygdomme som i dagtimerne be-

handles i stor stil med ilt under tryk 

f.eks. ved kulilteforgiftning, i forbindel-

se med kræftbehandling, transplantatio-

ner og ved visse infektioner. Der havde 

i år 2009 ”kun” været 18 behandlinger 

af dykkere selvom trykkammeret havde 

været i anvendelse hele året. 

 

Dykkerbehandlinger i 2009: 

Efter forevisningen af de tekniske her-

ligheder tog Michael fat på en gennem-

gang af dykkerbehandlingerne fra 2009. 

 Alle dykkere bliver efter endt behand-

ling bedt om at udfylde et spørgeskema 

om omstændighederne ved ulykken. 

Der var 13 ud af 18 dykkere som havde 

givet tilladelse til, at deres sag måtte 

bruges som ”case” i forbindelse med 

undervisning og lignende, men naturlig-

vis anonymiseret. Deriblandt genkendte 

jeg min bekendts noget dramatiske sag, 

som jeg allerede tidligere havde fået 

gennemgået i detaljer.  

 

Trykkammerets leder Michael er selv 

teknisk dykker: 

Aftenens indhold var i sagens natur 

mest fokusering på ulykker og hvad der 

kunne gå galt, og det var yderst lærerigt.    

Trykkammerets leder Michael er selv 

teknisk dykker og er i virkeligheden ”a 

man on a mission” måske ikke ”from 

God” som the Blues Brothers, men i 

hvert fald for en eller anden beskyttende 

engel, idet han i de 10 år trykkkamme-

ret har eksisteret har indsamlet oplys-

ninger om forholdene ved de enkelte 

ulykker og behandlinger og har forsøgt 

at uddrage nogle konklusioner, som han 

meget gerne vil fortælle de danske dyk-

kere om.  

 

Alle bør tage på besøg: 

Jeg tror, at han gerne så, at alle dykker-

klubber efterhånden kom på besøg i 

trykkammeret hos ham, så han kunne få 

medlemmerne i tale og fortælle dem om 

og påvirke dem med hensyn til sikker-

hed omkring dykning. 

For tiden er man fra trykkammerets side 

i gang med at indsamle oplysninger om 

danske dykkere, deres uddannelse, erfa-

ring, udstyr m.v. for at få udarbejdet en 

statistik med det ene formål at øge sik-

kerheden i forbindelse med udøvelse af 

vores hobby og for nogles vedkommen-

de deres arbejde.  

 

Opgave til dig: 

Han opfordrede derfor til at vi udfyldte 

og indsendte det elektroniske online 

spørgeskema, som ligger på 

 http://www.dykstat.dk/survey.html.  

http://www.dykstat.dk/survey.html
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Denne opfordring er hermed givet vide-

re. Jeg har selv indsendt skemaet, og det 

er lige til at gå til og udfyldelsen kan 

klares på ca. 10 minutter.  

 

3 ting du SKAL kunne:  

På baggrund af sin 

egen erfaring som 

dykker og på bag-

grund af forholde-

ne bag de mange 

dykkerulykker han 

havde været med 

til at behandle, har 

Michael fundet 

frem til 3 afgøren-

de forhold i forbin-

delse med dykning, 

og det er vigtigt for 

ham at videregive 

disse til os.  

 

For det første: Forudse og træn ud-

øvelsen af de ting, som kan gå galt på 

en dykning både generelt og på et kon-

kret dyk. Gennemgå dykningen i hove-

det og forbered dig mentalt på afhjælp-

ning af eventuelle problemer. 

 

For det andet: Afbalancering og trim 

skal kunnes – træn det! Manglende 

færdigheder havde givet mange dykkere 

problemer, som havde ført til en tur i 

tryktanken. Nogle dykkere havde haft 

for meget bly på og kommet ufrivilligt 

for dybt, og nogle dykkere har ikke 

kunnet holde sig på deko/ikkerhedsstop, 

når de kom i nærheden af overfladen. 

 

For det tredje: Du skal være ”glad i 

låget” inden du hopper i vandet. 

Mindst 75 % omkring dykning er psy-

kisk, og kun 25% teknik og styrke/

kondition. Kort sagt, hvis du ikke føler 

dig psykisk klar til en dykning, så 

spring den over. Lad dig ikke presse af 

andre eller dig selv. Tag den nødvendi-

ge tid til forberedelse og klargøring lige 

inden dykket. 

 

Ring til SOK: 

Til sidst gav Michael det råd, at hvis 

man kom i en situation, som kunne væ-

re en dykkerrelateret ulykke, så skulle 

man ringe til SOK og tal med dem, så 

vil personalet dér hjælpe med råd og 

eventuelt sende helikopteren, hvis de 

synes at det er nødvendigt.  

 

Imens hele huset rystede: 

Under foredraget landede en 15 tons 

tung mastodont af en helikopter på taget 

af Rigshospitalet, og hele bygningen 

rystede under landingen, mens helikop-

teren var lige over det atrium, som loka-

lets vinduer vender ud mod. Så snart 

den kom ind over landingsplatformen 

forsvandt støjen. Michael fortalte, at det 

samlet kunne koste samfundet op til 1 

mill. Kr., hvis en dykker skulle hentes 

til søs og flyves til trykkammerbehand-

ling på Rigshospitalet.  

 

På trods af dette gentog Michael, at man 

skulle hellere ringe til SOK en gang for 

meget end en gang for lidt, hvis man 

stod med en dykker med problemer. 

/Foto-Ole  
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Dagen før varslede DMI 10 m/s. Er det 

vejr værd at udsætte eleverne fra ung-

domsskolen for?  

 

Sidst på fredagen løjer vinden af, og 
instruktørerne beslutter sig til at elev-

dykkene gennemføres. 

 

Da vinden er i syd-øst går turen til 

Hornbæk, hvor turen til dykkerstedet 

forsinkes af, at årets Baracuda, Gokke, 

arbejder på ”the Double”, det ny års 

Ferdinand. Godt på vej til Hornbæk 

finder Bjarne ud af, at han i lommen har 

nøglen til minibussen, som skal trans-

portere eleverne. På den igen, og vi er 

endeligt på vej. 
 

Det opvarmede telt, som er stillet ung-

domsskoleeleverne i udsigt, må opgi-

ves, da vindpresset på sidepavillonen er 

for stort. På trods af dette er humøret i 

top; det er første dyk i det ”rigtige” 

vand. Carstens søn Martin og jeg sidder 

i båden. Vi er der for at øge sikkerhe-

den. Set fra havet, så tager forberedel-

serne laang tid. Men hva’, det tager de 

også, når vi mere rutinerede dykkere er 
på vej i vandet. 

 

Afbalancering er ikke nemt, slet ikke 

for nye dykkere. Der skal hentes ekstra 

bly. Det tager så lang tid, at opholdet i 

overfladen fører til massiv søsyge, så 

instruktøren afbryder dykket. Efter at 

have svømmet mod strømmen mod 

land, vil dog også instruktøren gerne op 

i båden, og turen går mod land til næste 

dyk. 

 
På de næste dyk er turen ud for at opnå 

en rimelig dybde (ca. 8 meter) så lang, 

at kulde og udløb af dykkertid medfø-

rer, at båden transporterer holdene det 

sidste stykke mod land. Det er nogle 

kolde sild (M/K), som hives om bord, 
men humøret er i top hos de fleste. Det 

her er fedt! 

 

Det viser sig, at klubbens regulatorer 

ikke har det godt med sand, og netop 

sand er der masser af i Hornbæk. De 

fleste dyk nås, men enkelte må udsky-

des pga. mangel på regulatorer. Da da-

gen går på hæld aflyses de sidste dyk. 

De manglende dyk må så indhentes 

næste gang. 

 
Jeg var med som stand-by dykker. Selv 

om jeg ikke kom i vandet, så viser det 

sig, hvor stor værdi det er, at have en 

båd med. Det øger sikkerheden og giver 

ro i sjælen for såvel elever som instruk-

tører. 

 

Jeg vil gerne sige en stor tak til klub-

bens instruktører, som på uselvisk og 

ganske ulønnet vis bruger rigtig meget 

tid på at forestå undervisningen. Vi har 
tit talt om værdien af at have elevhold. 

Det skaber liv i klubben, og er med til at 

sikre fornyelse i medlemsskarer, selvom 

de færreste elever fortsætter i klubben 

efter endt uddannelse. 

 

En stor del af dette liv og denne forny-

else er instruktørernes fortjeneste. Hvis 

du – som jeg – påskønner dette, så husk 

at hjælpe når du kan. Det kan være ved 

at tage din kantbissevagt eller at gå til 

hånde, når instruktørerne beder om 
hjælp. De gør det kun, når det er nød-

vendigt. Så hjælp, når du kan. Det er 

vigtigt for klublivet. 

 

/Jesper M. 

Indtryk fra en dags elev-

dyk den 3-12-2009 
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Opslagstavlen 

KANTBISSE 
På given foranledning fra en dykker-

kammerats officielle henvendelse til et 

bestyrelsesmedlem på grund af en epi-

sode i svømmehallen d. 22.02:  

 

Ingen ville tage kantbissejobbet, ej hel-

ler den sidst ankomne. Det bør ind-

skærpes, at hvis ingen har anmeldt 

sig jobbet på tavlen, er det uden dis-

kussion den sidst ankomne i hallen, 

der SKAL udføre jobbet.   

 

Vor dykkerkammerat ville ikke ind på 

hvem og hvordan, men episode var der 

åbentbart - endnu en gang.!  

 

Dette er et tilbagevendende problem, 

som jeg ikke kan se, at vi kan løse på 

nogen anden måde end at indskærpe 

ovennævnte. Alternativet er at betale 

derfor. Men det er bare for dyrt og gan-

ske urimeligt for klubbens økonomi. Så 

lad os trods alt hellere have disse 

"drøftelser" ind imellem.  

/ Carsten  

Det er ikke virkelghed. Det er en kage, bagt til 

båddåben i 2009. Se beviset T.V. /Foto: Henrik  

Indkaldelse til 

MEDLEMSMØDE 

d. 11. marts kl 19.30 
Her vil du bl. a. have mulighed for at 
høre om klubbens økonomi og give dit 

bidrag til Baracudas  visioner og akti-

viteter.    

 

Der serveres pandekager med is.  
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Opslagstavlen 

Det var Tobias der navngav vores båd:  Baracuda  

Kære alle baracudaer!  

Hermed er invitationen til  en 

Rødehavstur med Rødovre 

Dykkerklub, givet videre. 

 

Jeg selv tager med, da det er 

eet af de bedste områder Infi-

nity gennemsejler samtidig 

med en formidabel luksus om-

bord, der klart berettiger den 

noget højere pris end vi er 

vante til. 

 Det haster noget med tilmel-

dingerne. Der er p.t. forvente-

ligt kun 8 pladser ledige, da 

nogle fra klubben allerede har 

tilmeldt sig. 

Kravet for at deltage på denne 

spændende tur til bl.a. Bro-

thers "hajgaranti") er, at du er 

2** dykker eller tilsvarende 

med minimum 50 dyk. 

 

Med venlig hilsen 

               Carsten  S. En opfordring: 
Hjælp med at fylde flasker, når du alli-gevel er i klubben. Det har tidligere ikke været det store problem, men det synes at vi har glemt denne lille ting. 

 
Og  endelig: Husk at flasker skal ligge 

ned eller være sat i spænd 
 for at undgå ulykker.  
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Denne gang har Tom DP taget makker-

tjek-udfordringen op: 
 

Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke? 

Første gang jeg prøvede at dykke ligger 

tilbage til engang midt i 70'erne. En af 

mine gode venner dykkede, og jeg var 

meget interesseret. Han lærte mig det 

basale, og det blev til nogle dyk, inden 

jeg måtte erkende, at dykning på davæ-

rende tidspunkt var en for bekostelig 

affære for mig.  

 
For ca. 10 år siden tog jeg et prøvedyk, 

samme med min søn David, i Tyrkiet. 

Min interesse for dykning blussede op 

igen, hvorfor jeg meldte mig til et PADI 

OW- kursus kort efter. 

 

For mig har det altid forekommet natur-

ligt at være i vand. Som ung var jeg 

svømmer på Tritons A-hold, og senere 

begyndte jeg at fridykke i det små. Som 
så mange andre, der var unge drømmere 

i 60'erne og 70'erne, så og begejstredes 

jeg også over Jacques Cousteaus merit-

ter. En begejstring, som har været med-

virkende årsag til, at jeg begyndte at 

dykke. 

Hvor mange dyk har du haft?  

Jeg har i omegnen af 600 åbenvands-

dyk. Det præcise antal kender jeg ikke, 

da jeg ikke fører logbog. 

 

Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor?   
Når vandtemperaturen nærmer sig de 18 

grader, dykker jeg i en 3 mm. Ligger 

temperaturen under står den på min 7 

mm Bare Arctic, som holder mig varm, 

selv når temperaturen nærmer sig nul-

punktet (man kan vel sige at 0 grader C 

hverken er koldt eller varmt ;-) ). Fore-

går dykningen i varmt vand +24 grader, 

dykker jeg i shorts og T-shirt. 

Grunden til at jeg kun dykker i våddragt 
eller uden, er, for mig, et spørgsmål om 

at føle mig velafbalanceret. Samt det 

faktum at mindre bly betyder et øget 

kraftoverskud (jeg har haft en tørdragt, 

men blev aldrig rigtig gode venner med 

den. Så den blev kasseret for 3-4 år si-

den). 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker. (teknisk-, vrag- eller 

'blomster-dykker' eller lignende) ? 
Alt andet end tek. Det eneste, som kun-

 

 

  Makkertjek – stafetten 
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ne få mig til at overveje teknisk dykning 

skulle være de velbevarede vrag i Øster-

søen og ved Åland; men i og med der 

findes flere vrag på lavere dybder, end 

jeg nogensinde kommer til at besøge, 
fortsætter jeg som både blomsterdykker 

og vragdykker, der af og til tager kame-

raet med nedunder. Under alle omstæn-

digheder har, det at opleve flora og fau-

na samt at kende et vrags historie, min 

interesse. 

 

Er der noget du er specielt glad for 

ved dykning?  
For mig betyder dykning at jeg får brugt 

nogle sanser anderledes end jeg er vant 

til. Vores tilværelse på land er selvføl-
gelig i 3D; men jeg vil så vove et øje, 

og kalde oplevelsen under vand for 

3D+. At jeg i høj grad oplever den eks-

tra dimension det er pludselig at skulle 

være mere opmærksom på hvad der er 

over og under mig, er en stor tilfreds-

stillelse; foruden at jeg under vand kun 

befinder mig i nuet. 

Når vi taler om rejser og steder, åbner 

dykningen op for utallige muligheder. 

Steder, som jeg aldrig ville finde inte-
ressante, kommer pludselig på ønskeli-

sten. Et godt eksempel er: Jeg har være 

på Grand Canaria tre gange – 'første, 

sidste og eneste', plejede jeg at sige. I 

dag er jeg godt på vej til at gøre mine 

ord til skamme, for jeg overvejer stærkt 

at tage turen igen. Denne gang med 

fokus på dykning. 

 

Over vand glæder jeg mig over det gode 

kammeratskab i klubben. 

  

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk? 

Det er godt du ikke spørger til mit bed-

ste dyk, for det ville jeg slet ikke kunne 

svare på. 

 

Af forudsætninger for et godt dyk kan 

jeg nævne: god tid, god lokalitet, godt 

vejr og ikke mindst godt selskab. Ved 

blot at nævne disse favoriserer jeg ikke 
bestemte vandtemperaturer eller him-

melstrøg. For gode dyk oplever jeg alle 

vegne. 

 

Har du haft 'et dårligt dyk', og kan 

du beskrive hvad der skete? 

Jeg har som divemaster oplevet en kur-

sist, som på under 10 minutter gik fra at 

have rigeligt luft til at have 20 bar tilba-

ge på 30 meter. Han virkede alarmeren-

de ubekymret, så det endte med at jeg 

måtte gribe ind, og håndtere hans op-
stigning, da han ikke selv tog aktion. 

Dykket vil jeg betegne som dårligt, for-

di kursisten fik en dårlig oplevelse, og 

fordi jeg måtte afbryde et ellers godt 

dyk.  

 

Selv har jeg kun haft en enkelt ubehage-

lig oplevelse. Efter en alt for hurtig ned-

stigning til 38 meter, i 4 grader varmt 

vand, oplevede jeg at få tunnelsyn og se 

røde gnister. Efter nogle mentale knæ-
bøjninger med lukkede øjne, kunne jeg 

efter et par minutter fortsætte dykket. 

Dykket var i sig selv ikke dårligt, men 

de første 3-4 minutter var en forskræk-

kelse, og var mine absolut dårligste 

minutter under vand. 

 

Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk?  
Ja. På en 'sydsafari' i rødehavet, mistede 

vi en dykker på Sha'ab Cludio, der er et 

rev gennemhullet som en schweizerost. 
Vi havde en hård surf i 'gangene', og 

dykkeren og hans makker var begge 

forholdsvis urutinerede. Hans makker 

reagerede først da vi kom ud af revet, 

og vi andre bemærkede ikke han var 
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Da Tom og jeg var til DM i uv-foto sid-

ste år, talte vi med Søren Petersen fra 

fotoudvalget i DSF om, at han kunne 

afholde kurser i undervandsfotografe-

ring ude i klubberne, hvis der var inte-
resse for sagen.  

 

Da der efterhånden er en del i klubben 

som er i gang med eller er ved at starte 

op med uv-foto, blev det undersøgt om 

der kunne blive tilslutning til afholdelse 

af et kursus hos os.  

 

Der kom mange forhåndstilsagn, og det 

nærmere forløb blev aftalt med Søren, 

så vi kunne starte op med et hold på 12 

personer her i begyndelsen af det nye 
år. 

 

Kursets første modul er nu blevet af-

holdt, og det har været en god blanding 

af teori og praktiske øvelser i svømme-

hallen alt med det formål at lære sit eget 

kamera og dets muligheder bedre at 

kende. Endvidere har der været svøm-

mehalsøvelser i trim og afbalancering, 

så man kunne lære at svæve og tage 

billeder samtidig. Vi har således været i 
svømmehallen med såvel dykkerudstyr 

og kamera et par onsdage her i januar.   

væk, da de lå bagerst. Han havde mistet 

sin maske og dykkede op gennem revet, 

som han måtte kravle hen over, for at 

komme over til rib'en. 

 
Det jeg har lært af det er, at når forhol-

dene taler for det, kan rutinerede dykke-

re medvirke til en lignende hændelse 

ikke opstår ved at tænke fremad. De 

skulle enten have haft en rutineret mak-

ker hver, eller ligget foran et rutineret 

makkerpar. 

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i dyk-

ker (tegn eller andet)? 

Hvis jeg kender stedet, fortæller jeg om 
seværdigheder, eventuelle farer. Det 

eneste jeg altid aftaler er hvor lang tid 

vi dykker, og hvis ingen af os kender 

stedet, nævner jeg altid at vi dykker 

efter forholdene. 

 

Er der nogle ting som du burde omta-

le eller spørge om, men ikke altid hu-

sker?  
Jeg kan godt blive bedre til at huske på 

makkertjekket. 
 

Er der noget udstyr du drømmer om 

at få fat i, eller er der noget du svær-

ger til?  
Som aktiv uv-fotograf er listen lang, så 

den skal jeg ikke trætte med. Ellers sy-

nes jeg at min udstyrskonfiguration er, 

som den skal være. 

 

Hvem skal have makkertjekket næ-

ste. gang og hvorfor? 

Det synes jeg Eva skal have, fordi hun, 
som jeg, kommer fra PADI- verdenen, 

og har, så vidt jeg er orienteret, en pro-

fessionel baggrund herfra.  

 

/Tom 

DSF  UV-fotokursus  

i klubben 
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Der var kun få andre i vandet disse afte-

ner, men dem der var til stede blev vid-

ne til den helt store aktivitet på bunden i 

den dybe ende, og det hele blev natur-

ligvis dokumenteret af Gearløs på vi-
deo.  

De optagne fotos fra svømmehallen er 

efterfølgende blevet evalueret og kom-

menteret i teorilokalet af Søren og af de 

øvrige fotografer – meget lærerigt! 

 

Andet modul af kurset er nu også 

kommet på skinner og vil blive af-

holdt i april og maj måned i år.  

 

Her vil der også blive teori samt prakti-

ske øvelser i åbent vand – når det forhå-
bentlig er blevet isfrit!  

 

Teknik og problemer vil blive drøftet i 

forbindelse med dykningerne, og der 

også blive evalueret og kommenteret på 

de optagne billeder mellem dykninger-

ne. Endvidere vil den teoretiske viden 

blive udbygget. 

Mandag d.12.4. Kl. 19. Teori i klub-

ben. Fototeori. Formulering af opgaver. 

  

Søndag d.18.4. Fotodyk (stranddyk). 

Åbentvandsøvelser. Amager Strandpark 
"Reservedage" for egen opfølgning: 

To. d.15 og 22.4 Fyraftensdyk   

  

Mandag d.26.4. Kl.19. Teori i klub-

ben. Fototeori. Evaluering af optagne 

fotos. Formulering af opgaver. 

  

Søndag d.02.5. Fotodyk (stranddyk). 

Åbentvandsøvelser. Lynetten. Gummi-

båd medtages som sikkerhedsbåd. 

"Reservedage" for egen opfølgning: 

To. d.28.4. og 6.5 Fyraftensdyk  
 

Mandag d.10.5. Kl.19. Teori og af-

slutning i klubben. Fototeori, evalue-

ringer, kursusbevis. 

Programmet for andet modul, 

ser således ud:  
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Referat af bestyrelses-

møder i  Baracuda: 

Dykkersted vælges som altid efter de 

aktuelle vejrforhold.  

  

Fyraftensdykkene (som jo er almindeli-

ge klubdyk) er tænkt som en slags 
"reserve", hvor man selv kan følge op 

om nødvendigt.  

Når kurset er færdigt, er det tanken hos 

fotoudvalget i Baracuda at følge op med 

fotodykninger og billedaftener f.eks. en 

gang om måneden, så vi kan få feed-

back fra hinanden og udbygge vores 

færdigheder inden for uv-foto.  

 

Måske skulle vi også prøve at stille os 

selv nogle opgaver som f.eks. at finde 
og fotografere forskellige skabninger 

som nøgensnegle eller bestemte fisk.  

 

Du er meget velkommen til at komme 

med forslag til aktiviteter, så hvis du har 

en idé så kontakt undertegnede herom. 

 

Tak til deltagerne for nogle positive, 

fornøjelige og lærerige aftener i uv-

fotograferingens tegn!  

 

Det fortsætter helt sikker også på det 
næste modul. 

 

 

 

/Foto-Ole  

Torsdag d. 3. december 2009   

Afbud:          Lars, Jan O.  

1: Valg af dirigent.   

 Jesper blev valgt.      

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede.   

 Carsten 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

 Referat blev underskrevet. 

   

4: U- og afsluttede opgaver.   
    Se klubben. 

     

5: Orientering fra formanden.  

 Ingen kommentarer. 

          

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 

Klubben er likvid - hvilket formentlig 

medvirker til, at lånet fra DIF på kr. 

50.000,- bliver tilbagebetalt før tiden.  

Reklamer på båden har tidligere været 

drøftet. Skal reklamerne fremstilles på 

en  flot og solid måde, bliver de dyre at 

fremstille. Endvidere vil de ikke kunne 

fjernes  uden at det vil kunne ses på 

pontonerne. Den eneste reklameplads 
der således tilbage står, er på trailerens 

vanger. Og det er måske ikke så spæn-

dende et sted.   

 

7: Udvalgsrunde. 

       

Uddannelsesudvalget. 

Det går stadig godt med ungdomsskole-

eleverne. Der nu er i åbent vand.  

Nogle elever ønsker at fortsætte i et ** 

kursus. 

Der er observeret problemer med free 
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flow  grundet sand i Apex 40 regulato-

rerne. Der synes at være et problem 

med denne type regulatorer.  

Instruktørerne skal undervise eleverne i 

rigtig afmontering af denne type regula-
torer. Ved forkert afmontering ødelæg-

ges en lille gummiring bag en cylinder i 

førstetrinet. 

Noget tyder på, at denne type regulato-

rer ikke er bedste valg til elevudstyr. 

En del af ungdomsskoleelevernes foræl-

dre skal have prøvedyk i nærmeste 

fremtid. 

Nogle er interesseret i et kursus. 

Det kommende * kursus har en god 

tilmelding så kurset bliver en realitet 

med start i januar.      
 

Materialeudvalget:  
 Der er købt et ultralydsbad til rensning 

af ventiler.   

Båden skal til garantiservice vedr. kon-

dens i instrumenter.  

 

Sikkerhedsudvalget:  

Ny bådførerliste udsendes. 

 

Kompressor-,  tur- , bar-, svømme-

hals-,  fridykker-,  fest-  og  

Fundraisingudvalget: 

Intet nyt. 

       

Redaktions- og webudvalg:  

Der arbejdes på en mere fleksibel måde 

at tilmelde sig turene på. 

 

Husudvalget.  

Arbejdsdag i klubben lørdag d. 9. janu-

ar. Ole sørger for opslag. 

     
 Fotoudvalget:  

Ansøgt om kr. 3.000,- til elektronisk og 

almindelige fotorammer. Er bevilliget. 

     

8 : Generalforsamlingen. 

 Der var en dejlig god stemning ved 

årets generalforsamling, der vidner om 

en harmonisk dykkerklub.        

 

 9 : Skal vi have et tema for året? 
Temaet for året er: Dykning.  

 

10: Mødedatoer for året. 

Bestyrelsesmøder: 

Torsdag 14. januar, 4. marts, 6. maj, 26. 

august, 7. oktober, 11. november, 2. 

december.   

Generalforsamling: 20. november kl. 

13.00. Generalforsamlingsmiddag: Kl. 

19.00 Medlemsmøder: 11. marts og 2. 

september.  

             

11: Eventuelt:   

 Et medlem har foreslået at klubben 

erhvervede sig en bil til at trække bå-

den.  Det er bestyrelsens opfattelse, at 

en sådan vil være for kostbar for klub-

ben. Ydermere vil der være parkerings-

problemer.  Medlemmer, der ønsker at 

undersøge om deres bil kan få ændret 

registreringsattesten  angående max last 

på trailer, kan kontakte deres bilfor-

handler.   
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Torsdag d. 14. januar 2010 
1: Valg af dirigent.   

 Jesper           

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede.  
 Carsten 

 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

 OK 

 

4: U- og afsluttede opgaver.   
Se klubben. 

 

5: Orientering fra formanden.  

Kommunen afholder sin årlige Nytårs-

kur d. 23. januar. Ole og Carsten delta-
ger.   

             

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 

 Den økonomiske situation er positiv 

med en likvid kapital på ca. kr. 171.000,

- og en gæld på Ca. 150.000,-  

Der har været en nettotilgang på 2 med-

lemmer, idet der er tilmeldt 12 nye 

medlemmer.  

  

7: Udvalgsrunde. 

Uddannelsesudvalget. 

 Ungdomskoleprojektet kan muligvis 

fortsætte til efteråret. 

 10 elever er i gang med en * uddannel-

se. 

 Følgende kurser vil formentlig blive 

gennemført i indeværende år:  

Blender 

Basic Nitrox , Advanced Nitrox (hvis 

instruktør findes). 

Materialeudvalget: 

 Båden er til garantiservice. 

Ventilationsanlægget i garagen er repa-

reret. —– 

        

Turudvalget. 
Isdyk i Grundsø grusgrav d. 17.1    

Næste møde er d. 17.2. 

 

Kompressorudvalget:   

Kompressorerne er serviceret. 

 

Fundraising- , sikkerheds-, fest-, bar-, 

svømmehals-, fridykker-  og  
fotoudvalget:  Intet nyt. 

 

Redaktions- og webudvalg:  

Arkivering af klubbens dokumenter 
blev drøftet. Der er lagt et antal doku-

menter ind på  klubbens hjemmeside 

under Log In. Visse dokumenter er syn-

lige for alle medlemmer og andre 

kun for bestyrelsen. Vedtægter og ind-

meldelsesblanketter er offentlige tilgæn-

gelige.  Øvrige forhold er henlagt til 

webudvalget.     

 

Husudvalget.  

Dybdegående oprydning er foretaget i 
kælder og garage ved stor indsats af 

flere medlemmer. 

 

8: Mødedatoer for året. 
      4. marts, 6. maj, 26. august, 7. okto-

ber, 11. november, 2. december. 

      Generalforsamling: 20. november 

kl. 13.00. Generalforsamlingsmiddag: 

Kl. 19.00 

      Medlemsmøder: 11. marts og 2. 

september.  

 

9: Eventuelt:   

Sekretær:   Formand:  

Carsten S.          Ole B. 

 

Referat af bestyrelsesmø-

der i  Baracuda, fortsat…. 
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blev kun til et fyraftens dyk med båd, 

som blev lejet. Vejret bl.a. bestemte at 

det blev Kanonvraget. 

Vi sluttede sæsonen med NATDYK. 

Bjarne stod for det på Amager Strand-

park. Vi var rigtig mange,  bl. a. nogle 

af vores nye dykkere, som blev  en op-

levelse rigere.  

 

Deltager tallet har været fra 4 til 14. Det 

startede som sædvanlig forsigtigt, men 
efter nogle gange var der rigtig mange 

at købe koteletter til.  

Det er dejligt med så mange 

hjælpende hænder, når der 

skal  laves base ved ankomst , 

og når der skal grilles bagef-

ter. Alle hygger sig.  

Uanset hvordan  vejret har 

været i løbet af dagen, så bli-

ver det næsten altid godt om 

aftenen. Og vi har set mange 

flotte solnedgange.  

 

TAK TIL ALLE SOM HAR 

GIVET EN HÅND MED. 
/Birgit   /Foto: Foto Ole, Jan 

M. 

Fortsat fra side 7. 



24 

 

 

I sidste blad fortalte Bjarne om et finne

-svømmerkursus  medlemmer af klub-

ben havde deltaget i. Her er resten af 

historien om et kursus i DSF’s regi: 

 
Kurset foregik i Kolding og fokus på 

dette kursus var ”fridykker instruktør 

intro kursus”. DSF ønsker at fremme 

fridykning i Danmark her efter at ver-

densmesterskaberne blev afholdt i År-

hus i august måned i år. Så at kurser 

som dette bliver afholdt er meget fint, 

men at DSF så ikke yder tilskud til kur-

set er for mig meget underligt. Kurset 

havde lige netop et sådan indhold som 

jeg ønskede. Det var beregnet til at 

hjælpe instruktører med at starte fridyk-
ning op i deres respektive klubber. Tan-

ken var at to fridykkere Jesper S. og 

Mads I. skulle stå for undervisningen. 

 

Lørdag den 10 oktober var vi to Baracu-

da’er på vej til dette instruktør kursus, 

Søren R og jeg selv. 

 

Da vi ankom blev vi ført ind til teori 

undervisningen, denne foregik i menig-

hedsrådets lokaler, hvilket vistnok var 
en gammel kirke. Der var i hvert tilfæl-

de højt til loftet og vinduerne der også 

sad meget højt var med bibelske notater. 

Der var dog placeret almindelige borde 

og stole i lokalet. Alligevel dog et spøjst 

lokale til denne undervisning. Af re-

spekt for stedet måtte man filtrere de 

værste bandeord og eder ud når man 

efterfølgende stillede spørgsmål J. 

 

Hurtigt viste det sig at dette kursus have 

stor tilmelding, mange mødte frem fra 

hele landet. 

 

Da tilmeldingen også have været langt 

over forventning for Jesper og Mads, 
havde de indkaldt mange andre erfarne 

fridykkere for at træde til og hjælpe 

dem. Dermed undgik de at skulle lave 

begrænsninger i antal af kursister. 

 

Mange instruktører var mødt op. 4 in-

struktører ville direkte undervise os i 

løbet af denne dag. Derudover var også 

andre fridykkere mødt frem for at følge 

undervisningen, da dette var den første 

af sin slags i Danmark. 

Vi endte op med, at det var ”toppen af 
poppen” der stod for undervisningen, 

alle en del af verdens eliten indenfor 

fridykning. 

Jesper S., der har den nordiske rekord i 

CWT 

(Lodret dyk, 

konstant 

vægt med 

finner) med 

91 meter, 

som var ble-
vet sat kun et 

par måneder tidligere. 

 

Mads I., der på dette tidspunkt jagtede 

den danske rekord i CNF (Lodret dyk, 

konstant vægt uden finner), hvilket det 

lykkedes ham den 28 november altså 

under 2 måneder 

efter dette kursus.  

Hans rekord er nu på 

63 meters dybde. 

/foto’s fra nettet 
 

Rune H., som er den 

første unge svømmer 

(18 årig) i verden 

der svømmer over 200 meter (DYN –  

Fridykning i  

Baracuda. Del 2 
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svøm-

ning 

på 

langs i 

svøm-
mehal 

med 

finner). 

 

Elisabeth K., der er norsk mester 

(vistnok i samtlige fridykker discipli-

ner) og som bor i Danmark fordi hun 

træner i Århus fridykkerklub. 

Derudover var Stig S. mødt op for at se, 

hvordan kurset forløb. Han er nok den 

mest kendte fridykker i Danmark pga en 

dokumentar serie i TV, der blev vist på 

Danmarks Radio første gang i  2005. 

Stig har bl.a. følgende personlige rekor-

der, statisk 8 min 10 sek (holde vejret i 

overfladen), DNF 170 meter, DYN 209 

meter. Derudover har Stig sat over 20 

danske og nordiske rekorder samt en 

håndfuld verdensrekorder. Stig har en 

lungevolumen på 14 liter !? 
Nå det var selve underviserne, der ville 

kunne bidrage til et helt indlæg for sig 

selv i vores klubblad. Men denne gang 

handler det om fridykkerkurset, som 

Søren og jeg deltog på.  

 

Samba er ikke en dans…. 

Specielt sikkerhed var det jeg ønskede 

af dette kursus, og der blev vist forskel-

lige tilfælde af ”Samba” og ”black-out” 
som er noget af det der kan opstå ved 

vedvarende vejrholdning. 

Samba er en tilstand kroppen kommer i, 

hvor man mister kontrol over musklerne 

og derfor står og ryster (danser). Black 

out er næste step, hvor man kan miste 

bevidstheden. I undervisningen så vi 

video, hvor vi skulle forsøge at se, hvil-

ke signaler der var til stede før samba 

og black-out blev en realitet, så man 

dermed helt kunne undgå disse. 

 

Praktisk træning: 

Efter teori skulle vi træne i dynamiske 

og statiske discipliner i svømmehallen. 

Først lærte vi endnu mere om vejrtræk-

ning og om hvordan man med fordel 

kan træne og forbedre dette. Derefter 

skulle vi under vandoverfladen, der blev 

lavet øvelser der havde til formål at 

træne sin ”oxygen” minimums grænse 

og også sin ”kuldioxid” grænseværdi. 

 
Vi trænede også hjælp ved samba kram-

per, ved at vi på skift simulerede at vi 

havde fået samba. 

Der viste det sig, hvor svært det kan 

være at få kontrol over en anden person, 

specielt hvis man er på en vanddybde, 

hvor man ikke kan stå på bunden af 

bassinet. 

Vi fik også mulighed for at prøve for-

skellige typer af halsvægte og hvordan 

disse kunne hjælpe med til at give en 

bedre svømmestil under vandoverfla-
den. 

Til sidst skulle vi træne statisk, der var 

flere gode øvelser hvoraf nogle var gen-

gangere fra Allans fridykkerkursus af-

holdt i klubben i august måned i år. 
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Tisvildesagen, del 4. 

Kedelig hændelse på tur 

med elever i 2009. 

Nordsjællands Politi i Helsinge har  

påbegyndt efterforskningen  af sagen.  

 

Når den er afgjort vil vi lave en sam-

menfatning af sagen med beskrivelse af 
hvad klubben oplevede, og hvad der 

kom ud af politiundersøgelsen.  

 

Lige nu er der  intet nyt . 

 

/red 

En øvelse jeg dog vil nævne var én, 

hvor vi skulle holde vejret gentagne 

gange, men i længere og længere tid. 

Imellem disse vejrholdninger havde vi 

10 sekunder til at få ny luft til kroppen. 
Øvelsen startede vistnok med 40 sekun-

ders vejrholdning og så blev der forøget 

med 20 sekunder for hver runde. I sidste 

runde skulle vi holde vejret i 2 minutter. 

 

En anden øvelse var selvfølgelig en 

rigtig statisk disciplin, nemlig at ligge 

helt afslappet i overfladen og holde vej-

ret så længe som muligt. Søren og jeg 

holdt vejret i ca. 4 minutter, hvilket 

under omstændighederne var ok. Vi 

skulle jo prøve nogle nye metoder og så 
var der selvfølgelig uro omkring os, når 

de andre deltagere afsluttede deres vejr-

holdning. 

 

Dagen sluttede med en snak med alle 

instruktørerne og Stig promoverede sin 

helt nye bog ”Træk vejret”. Gitte havde 

købt og læst bogen tidligere, så på da-

værende tidspunkt var jeg i gang med at 

læse den. Bogen drejer sig ikke (kun) 

om fridykning, men om hvordan man 
får mere kontrol over sin krop. Bl.a. 

folk med stress kan med fordel få nogle 

metoder de kan benytte i hverdagen. 

 

På hjemturen var Søren og jeg tilfredse 

med en god dag med mange gode ind-

tryk og øvelser. 

Vi havde helt klart fået noget med hjem, 

som vi kan og vil benytte til fridyk-

kertræningen som foregår i svømmehal-

len hver onsdag. 

 
/Bjarne G. 

 

  Se Baracuda  nr 2 juni 2009. 
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Opslagstavlen 

Uddrag fra rengø-

ringens dagbog.  

Der har været dykning for elever iht. 
kalender weekend uge 48 og 49. Elever-

nes dragter har været lagt/hængt til tørre 

fortrinsvis i teori og wc/bad rummet.  

 

Drag-

terne 

var ikke 

skyllet 

og såle-

des 

fulde af 

sand.  
 

Rengø-

ringen 

infor-

merede 

forman-

den om 

dette 

medio 

uge 49, 

at drag-
ter skal/bør skylles efter brug og deref-

ter lægges/hænges til tørre.  

 

Rengøringen fatter støvsugeren medio 

uge 50 og konstatere, at fugtigt sand 

vælter ud af støvsugerslangen. Kaster et 

blik ind i enden af slangen og  ser meget 

fugtigt sand. Demonterer slangens 

"pistolhåndtag" og ser det samme.  

En finger rundt indvendig i slange en-

derne og fingeren er godt belagt med 

fugtigt sand. Støvsugerposen, ja men 
det virker som om støvsugeren har væ-

ret en tur på stranden. Posen er helt 

fyldt med fugtigt sand og poserumsvæg-

gene er duggede.  

 

Støvsugeren må ikke bruges til sug-

ning af fugtigt/vådt sand og dette ikke 

alene på grund af, at kortslutning i 

støvsugerens elektriske dele kan fore-

komme.  

Hvis 

nogen 

frem-

over 

skulle 

finde på 

noget 

så tan-
keløst, 

så slet 

sporene 

ved at 

skifte 

posen 

til en 

ny, 

skylle 

slange 

og pi-
stolgreb og hænge dem til tørre og af-

tørre poserumsvægge for vand og dug.  

 

Det er jo et stort arbejde, så skyl dragt, 

sokker, hætte, mm i ferskt vand og 

læg/hæng delene til tørre, det er meget 

lettere.  

Rengøringen har udført arbejdet med at 

slette sporene efter overgrebet  på støv-

sugeren. 

  

/Speedy 
/Foto: ellely.dk/HPIM0069.JPG  
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