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En fredelig dykkerdag? 

En fredelig aften 
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Forside:  
Øverst:  
Vores elever på Tisvilde Strand inden 

det tredje åbentvandsdyk. (Foto: Allan) 

Var det så fredeligt? 

Nederst: 

Fredelig fyraftensdyk - ’Basecamp’ 

ved Furesøen  (Foto: Foto Ole) 

 

Bagside: 
Øverst: 

Kutling ved Munkholm (Tom D.P.) 

Nederst: 

Søstjerne under Munkholmbroen har 
netop givet slip (Tom D.P.) 

            Baracuda 
  39. årgang  Nr.  2 juni 2009 

   Medlemsblad for: 

 Baracuda Dykkerklub 

 Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

 2750 Ballerup 

 Telefon: 44 68 33 34 

 Hjemmeside:  

 www.baracuda.dk 
 Postgiro:1 35 67 63  
 

Redaktion: 
Jan Morgils                     

Ole E. Rasmussen           

Gitte  Frydendall               

Carsten B. Svendsen   

Dan Andersen   

 

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole Bro Nielsen       Jan Ole Hansen        

 

 

Kasserer                    Sekretær 

Leif Helgestrup   Carsten Svendsen 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik Pedersen     

Jesper Morgils     

 

Næste Baracuda udkommer i  

september 2009 

Deadline er den 7 september 

Antal trykte blade:  150 stk.   

Bladudvalget: 

Næste møde: 

Den 24 august kl. 21.00 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes. 

Billede til opslagstav-

len i mindre fiskeri- og 

andre havne.  
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AKTIVITETS 

KALENDEREN 

 

Lederen 

17.6 kl.20.00 Lille Sankt Hans  

18.6. Fyraftensdyk 

15.8   Tur til Trelleborg 

17.8 Svømmehal åbner 

27.8 Bestyrelsesmøde 

3.9 kl.19.30 Medlemsmøde 

12.9-13.9 Elev ** dyk 

8.10  Bestyrelsesmøde 

12.11   Bestyrelsesmøde 

21.11 kl.13.00  

 

19.00 

Generalforsam-

ling 

Middag 

3.12  Bestyrelsesmøde 

Fisker sejlede ind mellem 

dykkere.  
Det er tredje åbentvandsdyk for elever-

ne ved Liseleje.  De svømmer i par sam-

men med en instruktør. Dykkerne er på 

vej mod land og er nu ca. 200 meter fra 

kysten. 

  

Alle dykkerhold er markeret med over-
fladebøje og dykkerbåden har dykker-

flaget sat.   Vejret er let overskyet og 

roligt.  5-10 m/s  næste ingen bølger 

 

Kaffen er stadig lun i plastkruset i dyk-

kerlederes hænder, da der pludselig 

kommer en mindre fiskekutter ind i 

synsfeltet.  Hvad i al verden...    

 

Vores gummibåd forsøger selvfølgelig 

efter et par øjeblikkes vantro, at varsko 
skipperen.   

  

Selv efter at have fået fortalt, at der 

faktisk ligger dykkere lige foran ham, 

fortsætter fiskerbåden. Det gør åbenbart 

ikke indtryk, at sådan nogle amatørhun-

destejler ligger i vejen for en driftig 

fisker, der skal tjene til føden.   

 

Fiskerbåden fortsætter ind imellem vo-

res dykkeres overfladebøjer imens der 

udlægges garn. 
 

Er det virkelig adfærd man bare kan 

slippe af sted med?  Uddannelsesudval-

get har anmeldt episoden til myndighe-

derne.   

Læs første del om sagen inde i bladet. 

/red. 

Fyraftensdyk 
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Nu nærmer vi os snart Sankt Hans. Det 

er højsæson for dykning. Desværre er vi 

i den situation, at vores båd er solgt og 

at vi venter på at få leveret en ny. Be-

slutningen og valget af en ny båd tog 
lang tid, måske endda længere tid end 

man måske kunne forvente. Den demo-

kratiske proces kan være en tung danse-

partner, og vi oplevede mange ting vi 

skulle tage stilling til, klubber der skulle 

besøges og både der skulle prøvesejles. 

  

Beslutningen om en ny båd og ikke 

mindst finansieringen af den var noget, 

som bestyrelsen fik talt meget om. Til-

buddet om, at medlemmer kunne støtte 

klubben med et indskudsbevis i forbin-
delse med båd købet, har været en over-

vældende oplevelse. I bestyrelsen talte 

vi om at indskudsbeviserne ville give 

omkring 25.000kr. Det er derfor meget 

glædeligt, at der fra klubbens medlem-

mer er givet tilsagn for 69.000kr.  

 

Da vi samtidig har fået mulighed for, 

rentefrit, at låne 50.000kr. igennem for-

bundet + donationer fra CB Svendsen 

og Fuglsang VVS, har det betydet, at vi 
faktisk har kunnet købe ny båd uden at 

skulle optage lån og trækkes med rente-

udgifter. Og regnskabet viser oven i 

købet, at der er balance mellem gæld og 

likvider. 

 

Den opbakning der er vist ved køb af 

indskudsbeviser viser med stor tydelig-

hed, at beslutningen om at købe ny båd, 

har været rigtig.  Tak for opbakningen.  

 

Og en særlig tak til dem, der gik forrest 

og trak det store læs i den lange beslut-

ningsproces.  

  

Men fordi vi pt. er uden båd, så behø-

ver det ikke betyde, at vi ikke kan dyk-
ke. Jeg har fået en aftale med Kon-Tiki 

om at vi kan aftage deres ledige pladser 

i perioden. D. 7. juni tager de til Vap-

per og jeg håber i skrivende stund, at 

der vil være et par ledige pladser til os 

og ikke mindst, at der vil være et par 

Baracudaer, der vil imod tilbuddet. Der 

udover planlægger de en tur i weeken-

den d. 20-21. juni, hvor vi også vil få 

tilbudt ledige pladser.  

 

Skulle der være nogen der har lyst til at 
arrangere en tur med et af de kommer-

cielle dykkerfirmaer i København i juni 

måned, vil det være muligt at få et bi-

drag til turen fra klubkassen. Jeg har 

kendskab til en dykkerbåd i Rungsted 

der kan lejes med skipper for 1.000 kr. 

for en dag i Øresund. Og så er der jo 

altid Dykkertaxa … 

 

Sommerferien er ved at være over os. 

Faktisk kommer den tidligere end den 
plejer, i det bademesteren i vanlig 

”god” tid, har besluttet, at sæsonen 

slutter i uge 23.  Det betyder for os, at 

onsdag d. 3. juni er sidste dag før som-

merferien. Første dag efter sommerferi-

en er mandag d. 17. august. 

 

Klubben vil stadig være der hen over 

sommeren. Skulle vi ikke mødes i 

klubben til lille Sankt Hans alligevel, 

tænde grillen og hygge os i vanlig Ba-

racuda stil og før vi ved af det, vil der 
stå en sprit ny båd i garagen. 

 

God dykkersommerferie. 
 

/Formanden. 

Formandens ord. 
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fjorden – et sted hvor der ikke er vold-

som dybt - så vi 'nybegyndere' havde 

relativt beskyttede forhold hvis vi skule 
fumle for meget med bouyanci'en. Bent 

og jeg hoppede først i. 'KOLDT' var 

noget af det første jeg tænkte, efterfulgt 

af 'godt jeg ikke er i våddragt!' (vandet 

var 4 – 5 grader varmt ). Da vi kom ned 

på bunden var der masser af eremit-

krebs, som løb for livet da vi nærmede 

os – hvilket nok var klogt – personligt 

lavede jeg en touch-down før jeg fik 

nok luft i dragten til at 'svæve'. På vej 

ned kunne jeg konstatere at min dykker-

computer viste 'err' og ikke andet – 
damn!  

 

Her burde vi principielt have afbrudt 

dykket – jeg havde ikke anden dybde-

måler end computeren, så jeg havde kun 

 

Vi tog afsted onsdag ved godt mod – 

vejrudsigten for Göteborg i påsken lød 

på letskyet med svag vind gående til 

højt solskin og svag vind – perfekt! 

 
Da Bent og jeg nærmede os Lysekil 

sent onsdag aften, virkede det ikke som 

om vejret havde læst udsigten – det 

småregnede! Men pyt, efter lidt kyndig 

vejledning til hvordan vi fandt Løf-

grens camping, blev vi hjertelig modta-
get af de andre 4, anvist vores værelse, 

hvorefter vi alle satte os og hyggesnak-

kede over en øl eller 2. 

 

Skærtorsdag oprandt med skyer og let 

vind – ikke noget der umuliggjorde 

dykning. Så efter at have nydt morgen-

maden i huset, kørte vi ned i Lysekil 

havn og satte båden i vandet.  

 

Er tørdragter varme: 
Bent og jeg har ikke så meget erfaring i 

tørdragtsdykning, så vi var noget i tvivl 

om hvor meget tøj det var nødvendigt 

at tage på under dragten – sådan en 

neoprendragt skulle jo også varme i sig 

selv, og ved de få dyk vi foretog i drag-

ten sidste år på Kullen i maj, var vi ved 

at omkomme af varme i dragten før 

dykkene.   

Varme var dog ikke noget problem 

denne torsdag – det var koldt at stå og 

iklæde sig dykkerudstyret i blæsten på 
havnen. Jeg havde lidt ondt af Jan og 

Jan, som skulle i våddragt. 

 

Vi sejlede ud til dykkerstedet 'Skår' i 

fjorden rimelig tæt på færgerne over 

Tur til Lysekil 

I påsken 2009 
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ørerne og Bent at gå efter hvad angår 

dybden, men vi besluttede i fællesskab 

og med kropssprog at vi dykkede videre 

– Bent havde både dybdemåler i com-

puteren og i konsollen, vi kunne ikke 
komme for dybt, og temperaturen skulle 

såmænd nok alligevel sørge for at dyk-

ket ikke blev for langvarigt. Dykket 

forløb stille og roligt, sigten var ok – vel 

ca. 6 meter, og vi så en pæn fladfisk i 

starten af dykket, men generelt var vi en 

smule skuffede over at der ikke var flere 

fisk.  

 

Til gengæld var der de obligatoriske 

dødemandshænder, søanemoner, søpun-

ge, søstjerner i blå og rød, søsole, slan-
gestjerner og enkelte store konk-snegle.  

 

Vi afsluttede dykket 'før tid' fordi vi var 

blevet gennem-kolde. Vel oppe i båden, 

sendte vi de øvrige dykkere i vandet. 

Jeg var lidt overrasket over hvor længe 

våddragtsdykkerne kunne være nede – 

og ovenikøbet uden at virke total gen-

nemfrosne da de kom op! 

 

Vi sejlede tilbage til havnen, og Allan 
og Jørgen holdt vagt over båden imens 

vi andre kørte tilbage til huset for at 

spise lidt frokost.  

 

Det var kun Allan og Jørgen som ville 

have dyk nummer 2, så efter frokost 

kørte Bent og jeg tilbage til havnen med 

en madpakke til 'vagterne' og tog med 

ud som bådførere, mens Jan og Jan 

fyldte flasker.  

 

Andet dyk foretog vi ved Fossen, hvor 
der skulle være en flot begroet væg at 

dykke ved. Vejret var blevet bedre og 

solen tittede frem og skinnede perfekt 

ind på væggen. Så vidt vi kunne forstå 

på dykkerne var det også et fint dyk, 

som vi roligt kunne være misundelige 

over ikke at have været med på! Men 

det var nu også rart at tage en lille lur i 

solen på ponton'erne mens de to andre 

var nede. 
Den aften mæskede vi os i vældig vel-

smagende boller i karry, og verdenssi-

tuationen blev ordnet over et glas rød-

vin eller to eller tre eller..... ikke alle 

kom tidligt i seng! 

 

Brunt vand: 

Langfredag oprandt med høj sol og 

meget svag vind – skønt! To af os måt-

te erkende at aftenens og nattens ord-

nen af verdenssituationen havde sat sig 

sine spor, og droppede klogeligt første 
dyk. 

 

Vi andre fire sejlede ud til et dykker-

sted i fjorden, der skulle være godt. Da 

vi var ved at være fremme kunne vi 

dog konstatere at vores kølvand havde 

en væmmelig brug farve, der ikke bor-

gede godt for sigten. Vi forsøgte at 

checke hvornår vi kunne se bunden ved 

at hænge ud over kanten af båden med 

hovedet i vandet (med dykkermaske 
på), og vi kom til den konklusion at 

sigten måtte være på ca. 2 meter! Vi 

droppede at dykke her, og sejlede i 

stedet ud af fjorden til skærene uden-

for, hvor vandet så pænt klart ud. Her 

fandt vi en beskyttet vig, hvor vi ankre-

de op. Alt åndede fred og idyl. Under 

vandet var der 

et varieret 

landskab med 

sandbund, en 

lille væg, klip-
peblokke og 

diverse be-

voksning.  

 

Vi fandt et væld af forskellige nøgen-
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snegle f.eks. nogle gennemsigtige med 

gule striber og prikker og nogle gen-

nemsigtige med små hvide udvækster, 

og nogle med rødt mønster – og mange 

andre. 

Man kunne også se nøgensnegleæg i 
spiraler på stenene og i små cirkler på 

sukkertangen. Kiggede man ned mel-

lem stenene var der af og til en søane-

mone, der 'gemte sig' i et hulrum. Jeg 

tror også at noget at det vi så var kvast-

snegle, men de er altså svære at adskil-

le fra den bevoksning de sidder på. Der 

var enkelte mindre taskekrabber og et 

antal sandkrabber og maskekrabber.  

 

Havengle: 
Derudover var der søstjerner, søsole og 

slangestjerner. Noget vi aldrig har set 

før var vingesnegle (også kaldet: Ha-

vengle)– de svømmer rundt opretståen-

de midt i vandet og ligner bittesmå 

engle med runde 'hoveder', der sidder 

på en gulerodsformet 'krop' med to små 

trekantede 'vinger'. Selve sneglen er 

gennemsigtigt, men inde i 'hovedet' og 

øverst i 'kroppen' er der en orange pla-

mage. Ifølge ”Dyreliv i Havet” er de 

orange plamager indvoldene, og sneg-
lene lever og opfører sig ligesom dy-

replankton. 

 

Efter dykket blev vi i havnen mødt at 

de to 'overspringere', som havde været 

rigtig søde og diskede op med frokost – 

incl. lune deller! 

Vi var 2 der var så kuldskære at vi drop-

pede 2. dyk, og i stedet kørte tilbage til 

huset, tog opvasken og fyldte flasker. 
Herefter kørte vi ind til Lysekil og gik 

tur i byen, hvor vi bl.a. var oppe ved 

den flotte kirke og udsigtstårnet. Herfra 

fik vi øje på de øvrige 4, som var på vej 

ind fra eftermiddagsdykket. Dette dyk 

var på Berggylteskär, og havde været et 

fint dyk med den rigtige belysning lød 

det til. 

 

Klodsmajor: 

Denne aften stod menuen på en herlig 

chili con carne – i både en mild og en 
stærk version. Og efter maden under-

holdt vi os med at spille klodsmajor, 

hvor vi fik spillet os til nogle vældig 

ustabile konstruktioner. I modsætning 

til ved iklædning af dykkerdragt, ville et 

par rigtig lange negle have været en stor 

fordel her. 
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Vindstille skærgård: 

Lørdag var vejret stadig perfekt – sol og 

ikke megen vind. 

Vi startede med at sejle ud til en væg, 

som skulle være god at dykke ved, men 
da den på denne tid af dagen lå i skyg-

ge, prøvede vi lykken lidt længere der-

fra et sted hvor solen stod på. Mens de 

første 2 var i vandet, sad vi andre og 

nød udsigten og det gode vejr og fik øje 

på en 

sæl, 

som 

stak 

hove-

det op 

over 
vandet. 

Sælen 

syntes 

tilsyneladende ikke at vi dykkere var 

særlig interessante, så den kom desvær-

re ikke hen og hilste på nogen af os 

mens vi var under vand.  

 

Dykket var ellers udmærket – også selv-

om Bent ikke havde fået dykkercompu-

teren på, og jeg ikke havde fattet at det 
var det han prøvede at 

fortælle mig ved at 

pege gentagne gange 

på sin arm i starten af 

dykket.  

 

Vi svømmede langs en 

mur med dødemands-

hænder og søpunge og 

kom til et område med 

store klippeblokke med 

diverse bevoksning på. 
Vi så en enkelt savgyl-

te (tadah), der gemte 

sig i noget tang; og på 

et tidspunkt kom der 

pludselig en krabbe op 

af sandet, hvor den havde siddet helt 

nedgravet, og fortrak skyndsomst. Men 

ellers bød dykket på de samme slags 

væsner som tidligere – dog med knap 

så mange nøgensnegle og ingen vinge-
snegle. 

 

Frokost i havnen: 

Vi havde taget frokosten med i køleta-

ske og indtog den på havnen. Denne 

gang var jeg den eneste, der synes at én 

gang kuldeshock om dagen måtte være 

nok, så da de andre tog ud på dagens 

andet dyk, kørte jeg frokost-resterne 

hjem til køleskabet, og gik i stedet en 

tur i det pragtfulde vejr i det fredede 

naturområde Stångehuvud. Området 
består mest af klipper, men der er også 

små søer, bl.a. i meget dybe huller gra-

vet af sten, der har ligget og skurret, og 

der er områder med lavtvoksende bu-

ske og urter – og så er der en meget flot 

udsigt over skærgårdsområdet hvor vi 

dykkede. De andre dykkede ikke langt 

derfra på en væg ved et af skærene – 

også et fint dyk. 

 

Aftensmaden stod på lammekølle, og 
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ventetiden blev brugt på at bygge end-

nu mere vanvittige tårne med klodsma-

jor. 

 

Påskedag : 

Påskedag oprandt, stadig med sol, men 

vinden var taget lidt til.  
 

To af os kørte kørte hjem efter at have 

ryddet op og gjort rent. Vi andre 4 tog 

ud for at få sidste dyk.  

 

Vi startede med at checke i fjorden, 

men vandet inde i fjorden var stadig 

med meget dårlig sigt. Vi sejlede derfor 

ud til den anden side af Berggylteskär, 

og hoppede i.  

 

Dette var også et af de rigtig gode dyk 
– vi dykkede på omkring 18 meters 

dybde langs en væg med pletvis be-

voksning. Her fandt vi bl.a. en ulk og 

en sandkrabbe, som vi næsten overså. 

Det var kun fordi krabben bevægede 

sig, at vi fandt ud af af den lille forhøj-

ning med alger o.lign. på faktisk var en 

krabbe og ikke blot en del af bunden.  

 

Da vi gik længere op i lyset, fandt vi 
igen en masse nøgensnegle. Jeg kunne 

konstatere at det af og til var ok at fjum-

re en smule med bouancy'en, for når 

man fik næsen helt ned i bevoksningen 

fandt man hver gang noget nyt og spæn-

dende småkravl. Vi fandt bl.a. ud af at 

de små hvide 'snotklatter' på tangen var 

små helt hvide nøgensnegle. 

 

Vi så også et underlig lille tyndt rødt 

væsen, der bevægede sig som en måler-
larve, men egentlig mere lignede et 

krebseben. Desværre ville kameraet 

ikke fokusere, men jeg tror det var 

krebsdyret cappella. (tegning fra inter-

nettet) 

 

Vel oppe kørte vi tilbage til huset, spiste 

frokost, pakkede, gjorde rent og begav 

os hjemad. 

 

Tak for en god tur til vores tur-arrangør: 

Allan.  Og tak for godt og hyggeligt 
selskab til hele holdet :o) 

 

/Aase 

(Foto: Bent; Jan, internettet: SICB) 
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I forbindelse med en elevdykkertur i 

april måned i år oplevede vi en kedelig 

episode. 

 

Dette indlæg er ment som en historie i 

hvordan forløbet siden har været. Der-

for vil selve hændelsen i denne om-

gang kun let blive berørt. 

 

Kort beskrivelse: 

Dette var anden dag vores CMAS 1-

stjerne elever skulle i vandet. På grund 

af  farvandsudsigten blev det besluttet at 

dykkene skulle foregå ved Tisvilde 

strand. 

 

Vi har flere dykkerhold i vandet, de 
fleste er elever der svømmer i par med 

en instruktør med til at observere. Dyk-

kerne er i gang med at svømme mod 

land og er nu ca. 200 meter fra kysten. 

 

Alle dykkerhold er markeret med over-
fladebøje og dykkerbåden har dykker-

flaget sat. 

 

På et tidspunkt kommer en mindre fi-

skekutter sejlende direkte mod vores 

dykkere. Vores gummibåd forsøger at 

få skipper til at skifte kurs, men uden 

held.  

 

Selv efter at have fortalt at der faktisk 

ligger dykkere lige foran ham.  

 
Dette er ikke noget der gør indtryk på 

skipperen, så han fortsætter ind imel-

lem vores dykkeres overfladebøjer og 

ikke nok med det så udlægger han sam-

tidigt garn. 

 

Kedelig hændelse på 

klubdykkertur. 
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Søfartstyrelsen kontaktes: 

Da dette er en fuldstændig uforsvarlig 

optræden skal dette selvfølgelig have 

en form for konsekvens for skipperen 

på båden. Så dagen efter kontakter jeg 
Søfartsstyrelsen for at høre om det er 

en sag de vil behandle. Jeg får kontakt 

til opklaringsenheden under søfartssty-

relsen og de vil gerne se nærmere på 

sagen.  

 

Samtidigt med dette laver jeg en hæn-

delsesrapport med input fra vores folk 

der var involveret i denne hændelse. 

 

Hændelsesrapporten sendes til Søfarts-

styrelsens opklaringsenhed og den sen-
des også til DSF – teknisk udvalg – så 

der kan blive lavet en hændelse på det-

te i DSF regi. 

 

Efter ikke at have hørt fra Søfartssty-

relsen kontaktes de igen, der kan de 

fortælle at sagen ikke hører under op-

klaringsenheden. Så den er blevet vide-

resendt til Søfartsstyrelsens jurister, de 

vil så vurdere om det er en sag som de 

vil tage op. 
 

Politianmeldelse: 

Ca. en måned efter at søfartsstyrelsens 

jurister fik sagen beslutter de så at lave 

en politianmelde på sagen. 

 

Dette gør de kun når de mener at det er 

en sag og at den kan ende med domfæl-

delse. 

 

Der står sagen nu, opfølgning vil kom-

me i næste klubblad. 
 

Havde Søfartsstyrelsen valgt ikke at 

anmelde, så ville det stadigvæk have 

været muligt at lave en politianmeldel-

se direkte. 

Flere af denne slags sager: 

Desværre har denne sag gjort mig op-

mærksom på at det er blevet mere og 

mere almindeligt at der sker sager i den-

ne stil. Flemming fra Teknisk Udvalg i 

DSF oplyser at der i den senere tid er 

blevet nævnt sager, der minder om den-
ne. 

 

Bestyrelsen i DSF er også blevet infor-

meret og jeg håber de vil forsøge at 

bearbejde f.eks. dansk sejlforbund så 

lignende sager vil være mindre alminde-

lige fremover. 

 

P næste side kan du se lidt om hvilke 

regler der gælder ved sejlads i forbin-

delse med dykning. 
/Bjarne G 

 

(Foto: Allan)  

(Bekendtgørel-
se nr. 779, af 
18. august 
2000), § 7: 

Hvor dykker er 
ude, skal skibe 
passere med 
særlig forsig-
tighed, maskin-
drevne skibe så 
vidt muligt 
med stoppet 

skrue.  



12 

Søvejsregler for skibslys og signalflag for skibe, der har 

dykkere ude: 
 

Søvejsregler gældende for vor speedbåd, der er under 7 meter lang og som kan 

sejle hurtigere end 7 knob. 

  

Et mindre skib, der har dykkere ude skal vise signalflag A, der mindst skal have en 

højde af 1 m. 

Flaget skal være stift ophængt og kunne ses hele horisonten rundt. 
  

Ligger du for anker og har dykker ude efter solnedgang og før solopgang, skal du 

have det hvide lys, der kan ses 360 gr. rundt tændt. Dykkerflaget skal være oplyst. 

 

Et motordrevet skib under 7 meter (Baracuda`s dykkerbåd) og med max. hastighed 

over 7 knob skal have styrbord og bagbord lys samt et hvidt lys, der er synligt 360 

gr. rundt. 

  

Andre skibe skal respektere dykkerflaget ved at sejle i ”god” afstand fra dette. Sø-

vejsreglerne angiver således ikke en eksakt afstand, der skal holdes til et signal A 

flag. Med skibe forstås alt, der bevæger sig på vandet, herunder sejlbrætter og ka-
jakker. 

  

Denne regel gælder såvel for et skib, der fører signal flag A og en dykker, som har 

en overfladebøje med signalflaget monteret. 

  

Da reglen altså ikke angiver en bestemt respektafstand, skal du tænke over, hvor 

lang line du har til din overfladebøje. Anvend en nogenlunde tilpasset linelængde. 

Skal du dykke på 10 meter bør du ikke anvende en 30 meter line. Denne vil du 

bruge til et 25 meters dyk. Men det giver dig en afstand til bøjen på 25 m., når du 

er på 5 meter. Det vil af mange (kajakroere og sejlbrætssejlere) måske blive betrag-

tet som ”god” afstand, hvad det jo bestemt ikke er. 

En god respektafstand vil være 75 - 100 meter fra et signalflag A. 
  

Udlægning af fiskegarn. 
  

Fiskegarn må ikke udlægges indtil 100 m fra stranden. Om dette overholdes eller ej 

véd jeg ikke. Men det er vigtigt forud for ethvert dyk, at sikre sig, at man er be-

kendt med, hvor der i dykkerområdet allerede er udsat garn. Vær opmærksom på, 

at strømmen ikke utilsigtet kan føre en dykker mod udsat fiskegarn. 

  

Herunder er der en del andre restriktioner omkring udlægning af fiskegarn. Men 

det vedrører ikke dykning. 

 
Kilde: Carsten S 
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Debat om stopventil (Free Flow 

Control Device (FCD)) 

 

Som nævnt I sidste nummer af 

klubbladet, så anbefaler sikker-

hedsudvalget at erfarne dykkere 

monterer en stopventil på regu-

latoren (ikke på octopussen). 
 

Anbefalingen i bladet fik René fra Dyk-

kercentret til at advare om en reduceret 

luftgennemstrøm-

ning på store dyb-
der, dvs. Dybere 

end 50 meter.  

 

 

På den baggrund 

har sikkerhedsud-

valget undersøgt 

sagen ved at ind-

hente andres erfa-

ringer, og ved at 

spørge fabrikan-
ten, Apeks Marine Equipment Ltd. 

 

Sikkerhedsudvalget  

informerer 

 
”The FCD does slightly re-

strict gas (AIR), at 

depths of around 55-60 me-

ters.  

The FCD is CE certified 

and tested by our notified 

body for use with Apeks 

Regulators.  

Please remember air (21%) 

would not be used past 

these depths.” 

Svaret  (se boksen) fra Apeks var be-

kræftende; at der kunne være en mindre 

reduktion i luftstrømmen ved større 

dybder. 

 
Tak til Dykkercentret for reaktionen.  

 

Der er positivt at udsendelsen af klub-

bladet også kan føre til en dialog, som 

er medvirkende til at øge sikkerheden. 

 

Sikkerhedsudvalgets konklusion er, at 

da de færreste af klubbens medlemmer 

forventes at dykke dybere end 50 meter, 

så fastholder sikkerhedsudvalget anbe-

falingen om at erfarne dykkere monterer 

en stopventil (FCD), men de enkelte 
som forventer at dykke dybt, bør iagtta-

ge tilbagemeldingen fra Apeks. 

 

/Jesper M. 

Billede:( Foto Ole) 

Grafitti’ fra Phipippinerne . 
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Opslagstavlen 

Udstyr, som du må låne af klubben: Klubflasker.  

 

Udstyr, som du kan leje i klubben: ABC udstyr, blybælter m. bly og 

lungeautomater samt instrumenter.  

Hjælp din kollega 

til at en glimrende ord-

ning kan fortsætte. 

  
Når du låner/lejer udstyr i Baracuda vil 
det være skønt om du også husker at 

levere det tilbage umiddelbart efter 

brug.  

 

Vi mangler størsteparten af linerne til 

overfladebøjerne. 7 hvide og 6 blå. De 

er hhv. 8 og 16 meter lange.  

 

Dernæst mangler der en større mængde 

bly og nogle bælter.  

  

Vi skal minde dig om, at alt udstyr, 
som du låner/lejer i klubben, skal note-

res på de respektive sedler, der er be-

liggende i materialerummet.  

 

Husk at afregne med den, der står for 

udlejningen af udstyret.  

 

Såfremt klubben får nævneværdige 

omkostninger ved tab af udstyr, kan jeg 
frygte at en glimrende ordning vil blive 

stoppet.   

Du må ikke låne flasker, som ikke til-

hører klubben uden ejerens samtykke.   

 

Klubflaskerne har Baracuda´s logo 

eller anden mærkning.  

 

Du skal ikke tage fejl af de årlige god-

kendelsesmærker. De skal være på alle 

flasker.   

  
Værn om en ordning, som skal sikre, at 

nyuddannede på en billig måde får lej-

lighed til at få større kendskab til dyk-

kerudstyr forinden han/hun skal ud at 

investere større beløb.  

  

Med venlig dykkerhilsen 

Carsten   

 

Fridykkerkursus i klubben bliver gen-

nemført efter sommerferien. Kurset er 

blevet udskudt pga ombygningen i 

svømmehallen.  

Endelig dato vil blive bestemt senere. 

Opslag i klubben vil informere nærme-

re når dato er kendt. 

Til lykke til de 9 nye 

1* dykkere... 
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Opslagstavlen 

Kære  

Baracudaer   

Tak for flaskerne med den 
liflige vin, som jeg blev be-
gavet med ved min fød-
selsdag i Ishøj Havn den 

16. maj. 

Vinen vil snarest blive nydt 
i selskab med varme tan-

ker til vores klub. 

Desuden vil jeg gerne tak-
ke alle de tapre Baracu-
daer, som mødte op i hav-
nen, trods vejrgudernes 
ugunst – men dykkere er 
vel skabt af et særligt ma-
teriale. 

TAK FOR DET  

- ALLE SAM-
MEN – 

 DET VARMER  

MVH Leif 

Så er det sidste chance 

for at støtte din klub  

Vi har på nyværende tidspunkt 

solgt 67 styk indskudsbeviser, hvor-

for der fortsat er 33 stk tilbage.  

Kontakt mig på mail , hvis du gerne 

vil deltage. MVH Leif 

Fyraftensdyk  

Furesøen  

/Foto Ole 
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Vi startede sæsonen med at prø-

ve noget nyt. Nemlig Furesøen.  
 

For ca. 10 år siden 

var der nogen, der 

forsøgte, men uden 
større held, der var 

vist ikke 10 cm sigt. 

Men nu er der blevet 

iltet og renset og 

fisket skidtfisk, så 

der skulle være en 

chance. 

 

Først skulle der sø-

ges om tilladelse 

hos Skov og Natur-

styrelsen. Det tog 
lidt tid at finde frem 

til, at det hører un-

der Østsjælland, 

men så var det også kun at sende en 

mail. Og hurtigt kom tilladelsen. Med 

den klausul at man ikke måtte have båd 

med.  Pt. må der slet ikke sejles med 

motor, har jeg hørt. 

7 dykkere mødte op. Det var fint, afte-

nerne var stadig lidt kolde.  

Vi  lavede base på den yderste bro. Der 
hvor bådfarten lægger til. Det var per-

fekt, især for dem der kunne transporte-

re deres grej på hjul. Det med at køre 

ned til vandet i bil gik ikke, selv om 

Gearløs gjorde et velment forsøg på at 

få vores grill mm transporteret så tæt på 

som muligt.  

Yderst på broen var der trappetrin op til 

turbåden, og disse kunne fungere både 

som bord og som støtte for flaskerne, 

når vi skulle have dem på ryggen. 

 (Se billede på bagsiden) 

Det fornægtede sig ikke at det var sø-

bund. Blød var den. Hvis man kiggede 

godt efter, var der noget meget småt liv 
på bunden.  

Men det bedste var de store krebs, for 

dem der fik dem at se. De var store, og 

Foto Ole fik nogle rigtig gode billeder. 
Der var en masse store huller, som 

krebsene havde lavet, så jeg tror der 

gemmer sig en hel del derude. Inde ved 

land var bunden mere fast, med lidt 

græs og nedfaldne grene. Man kunne 

sikkert med snorkeludstyr ligge og 

kigge på en masse liv. 

Traditionen tro sluttede vi med pølser 

og kotelet-burger. Og kunne først løsri-

ve os, da kulden blev for på trængende. 

Jeg har efterfølgende talt med en, der 

sejler meget i sejlbåd på Furesøen. Han 
sagde, at de tit ser dykkere, men ingen 

dykkerflag. Og det var ellers en af be-

tingelserne for vores tilladelse. Det er 

jo ikke betryggende, for dem der over-

holder reglerne. 

Årets første  

fyraftensdyk. 
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Vi har senere været ved  

MUNKHOLM. 
 

Bortset fra at der var en masse lystfi-

skere på broen, som vi måtte prøve at 

undgå (det er hornfiskesæson) så havde 

vi nogle gode dyk. Sigten var rimelig 

god 

(måske 4 meter) og der var mange flad-

fisk. Eller i hvert tilfælde, masser af 

støvskyer, der hvor de havde været.  

 

Vandet er blevet varmere, faktisk var 
det 14 grader i fjorden. Der var også de 

sædvanlige mange søpunge, som mange 

ikke lægger mærke til, fordi de er dæk-

ket af en masse ”støv”. 

 

Enkelte søanemoner var der også, men 

dem skulle man kigge rigtig godt efter. 

Og de karakteristiske gammeldags 

”vaske”svampe, mange temmelig store 

endda. 

 

Bagefter hyggede vi os ved grillen, 
mens Gearløs tog billeder af den skøn-

neste solnedgang. 

/Birgit 

 

(fotos: Foto Ole /Jan M./Gearløs) 
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Klubbens første fotodyk blev afviklet 

ved Munkholmbroen, som afluret sine 

kvaliteter fremstod i et mere flatterende 

lys, end stedet ellers påstås at have. 

 

Det blev, som overskriften antyder, et 

stjernedyk – dog uden det i denne for-

bindelse skal forveksles med ordets 

mere romantiske anvendelser. 

 

Lørdag den 25. april havde fotogruppen 

sat hinanden stævne. Det blev til Foto 

Ole, Jan M. og undertegnede, som mød-

tes ved klubhuset. Vind og vejr var, som 

altid, en afgørende faktor for hvor turen 

skulle gå hen, og med sine 9m/sek. blev 
Munkholmbroen et naturligt valg. Fra-

set vinden bød dagen på pragtfuldt vejr 

med en skyfri himmel, og hvis man 

kunne finde læ, en temperatur nær de 

behagelige 20 grader. 

 

Vel ankommet kunne vi se at et hold 

PADI Rescue Diver-kursister også hav-
de søgt til stedets beskyttede vande; 

men de skulle heldigvis ikke ud under 

bropillerne, som skulle vise sig at være 

en ren lystfiskermagnet. Fra begge 

bredder og fra broen fiskede lystfiskere 

efter hornfisk. Vi blev enige om at der 

måtte være plads til alle, og hvis vi 

holdt os inden for et rimelig afgrænset 

område, burde vi ikke være i vejen for 

hinanden. 

 

Omklædte og klar gik vi i og svømme-
de mod én af bropillerne. Om vi var 

årsagen til at fiskerne på bredderne 

flyttede sig, vides ikke. I så fald kan 

man måske kalde det 'et vink med et A-

flag'? 

 

 

Stjernedyk  

med 3 meter i timen 
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Neddykning: 

Klokken 10:53 dykkede vi ned. Enhver 

som har dykket på stedet, ved, at man 

uden overdrivelse kan kalde bunden for 

'blød'. Af hensyn til turens formål (at 
tage billeder under vand) bestod vores 

primære opgave derfor i ikke at hvirvle 

for meget af benævnte bund op. Nær-

mest på linje lå vi op mod bropillens 

skrånende bund, og udså egnede emner 

for fotografi. Dette gik for sig i omtrent 

20 minutter, så '... 3 meter i timen' er 

slet ingen overdrivelse - snare det om-

vendte. 

 

Hvad så vi så: 

Jo – vi så især søstjerner som lå oven på 
søstjerner ved siden af søstjerner – altså 

bunker af søstjerner. Foruden så vi sø-

punge, søanemoner, snegle muslinger 

og en kutling hér og dér. Det er utroligt 

hvad man får øje på, når man giver sig 

tid med blikket stift rettet mod bunden i 

en spejden efter de små ting. Ulempen 

ved dette var selvfølgelig, at hvis noget 

større svømmede forbi, gik vi glip af det 

– så ingen hvalhajer på dette dyk – des-

værre. 
 

Efter de 20 minutter under broens mør-

ke skygge svømmede vi væk og ud 

langs stranden. Vi søgte efter nogle 

'huller' på 6-7 meter dybde, hvor Ole 

tidligere havde set stenbider. Og tids-

punktet var perfekt, da gydetiden netop 

var ovre. At se, og måske endda få et 

billede af en stenbiderhan som vogter 

sine æg, ville sætte prikken over i'et. 

Undervejs i vor søgen efter stenbider 

fangede andre småting vores interesse, 

og de anderledes/bedre lysforhold blev 

afprøvet. Det blev ikke til nogen sten-
bider på denne tur; men så har vi noget 

til gode til en anden gang. 

 

Efter 45 minutter i 8 grader varmt 

vand, begyndte jeg at blive kold, og 

signalerede om det var OK vi gik op. 

På overfladen var der tilfredse smil 

over hele linjen, hvilket er dykkerteg-

net for et godt dyk! 

Tilbage på parkeringspladsen, stimlede 

vi sammen (hvis 3 mand kan stimle?) 

om Oles udstyr. Han havde fået nogle 

ledsagere i form af søstjerner med op.  
 

Vi grinte og talte om 'hvor han havde 

været henne', hvorefter Ole samvittig-

hedsfuldt bragte de blinde passagerer 

tilbage til deres rette element. 

 

Turens konklusion  

som fotodyk er: Det er rart ikke at føle 

sig som stopklods for andre dykkere, 

og derfor med god samvittighed kunne 

dykke med 3 meter i ti-

men! 
 

Data: bundtid 0:45, maks. 

dybde: 7m 

 

/Tom D.P. Tekst og foto. 
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  Makkertjek – stafetten 

Juni .Smørum                                                                                                          

Kære dykkervenner, jeg vil gerne delta-

ge i stafetten med min historie: 

 

Hvornår og hvorfor begyndte du af 

dykke; 

Som Bjarne Glerup så flot omtalte i 

sidste nummer, mødte vi op i svømme-

hallen november 1994, hvor det nye 

elevhold allerede var i gang, men vi 

ville jo lære at dykke så vi melder os 

ind i klubben og svømmede med i et 

helt år. Det kom os senere til gode, da vi 

nu kendte alle og havde fået stor vand-

føling og noget bedre kondi. Mit ønske 

om at lære at dykke kom fra TV og en 

rejse til Dubai hvor vi snorklede i varmt 
vand for første gang. Så nu skulle det 

være. 

 

Hvor mange dyk har du haft. 

Jeg har ca. 95, men det er nu 3 år siden 

jeg har i vandet sidst. 

 

Hvilken dykkerdragt bruger du og 

hvorfor. 

Jeg dykker i våddragt og har en 3 mm 

også med lange arme og ben til sydlige 
sommerdyk 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv som 

dukker. 

Jeg er både til blomsterdyk og til vrag. 

Mit allerførste dyk med hele elevholdet, 

var på kuttertur, hvor jer var sammen 

med Peter Oldrup som makker, på en 

skøn solskinsdag med havblik og super 

sigt på vraget. 

 Senere, som årene er gået, dykker jeg 

nok lidt mere sikkert, har det dog fint 

med små rum men kommer dog ikke 

mere ind i det aller inderste.  

 

Er der noget du er specielt glad for 

ved dykning. 
Følelsen af at flyve og svæve ud over 

et vrag eller langs et rev er fedt. 

 

Hvad kan indgå i et godt dyk, og kan 

du beskrive et konkret dyk. 

Glæden ved at være sammen med gode 

venner om fælles fysiske ting er - ja 

herligt - om det så er en cykeltur eller 

at sejle en tur på fjorden i kajak. 

  

Om et konkret dyk kan jeg fortælle, da 

jeg fyldte 40 år og vennerne i Baracuda 
havde lavet dykker sommertur i 14 

dage til Thailand og havde bestilt en 

billet til mig i hemmelighed, i sammen-

arbejde med min familie.  

 

Vi var ca. 10-12 personer og rejste til 

Kolanta hvor vi boede i små hytter i 

den første uge, herfra blev vi hver mor-

gen hentet at en lille ladvogn, blev stu-

vet sammen og kørt ned i havnen hvor-

fra vi sejlede i  3 til 4 timer ud til 2 
store rev,  Hin ding og hin Mong ( det 

blev ca. udtalt sådan ) der stod frit på 

bunden på omkring 30 - 40 m dybde og 

det varede ca.  en time at svømme 

rundt. Det blev på den uge til flere dyk 

på disse 2 fantastiske rev hvor alle 

slags fisk i kæmpe stimer var til vores 

skue.  

 

Jeg oplevede at blive fanget i en kæm-

pe stime af fisk på sardin størrelse og 
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havde fornemmelsen af at få en fisk i 

munden hvis man lukkede den op, helt 

vildt.  

 

Har du haft et dårligt dyk og kan du 

beskrive hvad der skete. 

Dårlige dyk kan jeg ikke lige komme på 

men kedelige.  Har dog også været 

uheldig nogle gange hvor man holder 

pause på 3 meter og snoren kører op og 

ned, men guderne skal jo også have 

mad. 

 

Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk. 

Nej, det har jeg ikke, men jeg har ople-

vet en situation hvor vi var på Kullen, 
dykket gik i gang. Alt var ok . Jeg 

svømmede forrest og da vi kom rundt 

om en pynt, hev min makker pludseligt 

vildt i makkerlinen, det må være en 

meget stor fisk han skulle vise mig, men 

han var blevet taget af strømmen og 

hang og flagrede som et andet flag.  

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden du 

dykker. 
Nu er der jo gået et stykke tid siden 

sidste dyk, men jeg har altid sammen 

min makker lige gennemgået hvilken 

vej vi dykker, i hvor langt tid og i hvil-

ken dybde, det giver mig mere ro på og 

tager lige de fleste misforståelser. 

 

Er det nogle ting som du burde omta-

le eller spørge om, men ikke altid hu-

sker. 

Nej . 

 

Er der noget udstyr du drømmer om 

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

ger til. 
Som omtalt er jeg nok sat lidt af udstyrs 

siden, men købte den store pakke som 

Din historie. 
Måske sidder du med et billede fra en dyk-
kertur. En situation, en person, et dårligt 
billede/ et godt billede.  

 
Hit med det, sammen med historie bag lige 
netop dette billede….. 
 
Nu bringer vi alle sider i farver, så billeder 
er meget velkomne.. 
 
Redaktionen 

elev af noget pålideligt grej i god kvali-

tet og det holder endnu, dog er jeg ikke 

helt tilfreds med dragtens pasform her 

på det sidste. 

 

Hvem skal have makkertjekket næ-

ste gang og hvorfor. 

Jeg overlader makkertjekket til min ven 

Michael Strømme.  Michael kommer 

også her fra Smørum og vi snakkede 

meget om dyk da jeg stadig kom lidt i 

vandet og måske var dette grunden til 

at Michael startede i Baracuda. 

 

 Da Michael også som mig selv er ble-

vet arbejdsramt og også dyrker andre 

fritidsinteresser og ikke har været i 
klubben i nogen tid, kunne denne stafet 

være en starter til at vi kunne komme i 

gang igen 

 

/Venligste hilsner  

 Jan S. 

Redaktionen manglede desværre et bil-

lede af Jan. Har du et, så send det til os, 

så bringer vi det næste gang 

/red. 
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Referat for medlem-

møde i Baracuda: 

Den 12. marts 2009 

 

Mødet blev afholdt i klubben med for-

sinket start kl. 19:15, og der var frem-

mødt 9 medlemmer. Dagsordenen var 
som følger: 

 

1) Velkomst ved formanden 

2) Status fra bådudvalget ved Poul 

Clasen 

3) Nyt om indskudsbeviser ved kasse-

reren 

4) Klubbens økonomi 

5) Muligt samarbejde med ungdoms-

skolen 

6) DSFs kollektive forsikring 

7) Ordet er frit 
 

Ad 1): Ole bød velkommen og nævnte 

med henvisning til fremmødet, at det 

var godt, at mødet ikke længere hed et 

stormøde. 

 

Ole nævnte, at det var vigtigt, at vi 

brugte vore kort til svømmehallen, selv 

hvis porten stod åben, således at vi kun-

ne dokumentere, at vi er flittige brugere 

af den tildelte tid. 
 

Bladet Sportsdykkeren havde været på 

besøg, så der kommer en artikel om 

vores klub i et af de næste numre. 

 

Ad 2) Poul gennemgik udvalgets arbej-

de i uddrag, bl.a. hvorledes antallet af 

både var reduceret fra 130 til 30, så til 

fem og nu til listen på blot tre både; 

Valiant 620, Humber 630 og XS-Rib 

650.  

Udvalget hælder til en værftsaptering. 
Det næste skridt er indhentning af til-

bud, som skal føre til en indstilling til 

bestyrelsen senest den 31. marts. 

 

Ad 3 og 4): Punkterne blev slået sam-

men. Leif fortalte, at der foreløbigt var 
afgivet tilsagn om DKK 49.000 i ind-

skud, hvoraf DKK 29.000 var indbe-

talt. Der er trykt 100 indskudsbevi-

ser, så der er ikke nogen, som skal 

holde sig tilbage af den grund. 

 

Leif oplyste, at klubbens økonomi pe-

gede på et årsresultat på ca. DKK 

40.000. Ved et køb af båd efter kontin-

gentindgangen til april var det forvent-

ningen, at klubbens kasse kunne afhol-

de op mod DKK 90.000 og at bestyrel-
sen fortsat overholdt kravene til be-

myndigelsen fra den ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

Ad 5) Under forudsætning af tilstræk-

kelig tilslutning fra ungdomsskolens 

elever, er der indgået en aftale om et 

kursusforløb fra september til decem-

ber, hvor ca. 12 ungdomsskoleelever 

kan komme på 1-stjernet kursus.  

 
Eleverne bliver medlemmer i klubben, 

men ungdomsskolens sekretariat vil stå 

for administrationen, og til de fore-

skrevne stranddyk vil ungdomsskolen 

sørge for kørsel.  

 

Leif er kursusleder, Birgit står for teori-

en, og Jan O, Dan, Marianne og Car-

sten S er instruktører. Leif fremførte, at 

det er et spændende projekt, som må-

ske, og måske ikke, kan føre til flere. 

Nu skal vi i første omgang afprøve 
modellen. 

 

Ad 6) Klubben vil indsende et forslag 

til DSFs repræsentantskabsmøde den 

19. april og foreslå, at DSFs kollektive 
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forsikring for eftersøgning og døds-

dækning ved ulykke ophører. Det pri-

mære argument er, at folk i dag selv 

køber rejseforsikring, og af eftersøg-

ning er dækket i de fleste tilfælde. Det 
sekundære er, at klubben betaler forsik-

ringspræmie for alle medlemmer af 

DSF, men ikke alle dykker i udlandet, 

hvorfor præmien kan anskues som en 

unødig omkostning. 

 

Ad 7): Her nævntes klubbens næste 

ture til Lysekil og Langeland samt at 

der afholdes et større førstehjælpskur-

sus den 28. marts med 18 deltagere. 

 

Næste medlemsmøde er den 3. septem-
ber. 

/ Jesper M. 

Referat af bestyrelses-

møder i  Baracuda: 

Tirsdag  d. 03. marts 2009 
 

1: Valg af dirigent.   

 Jesper Morgils blev valgt. 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede. 
 Carsten var til stede. 

 

3: Godkendelse og underskrift af 

referat fra sidste møde.   

Blev underskrevet af Ole Bro 

 

4: U- og afsluttede opgaver. (Alle). 

 (ikke medtaget her) 

 

5: Orientering fra formanden.  

Jens Overgaard overtager Bøgelunds 

arbejdsopgaver i kommunen. 

 Der er intet nyt omkring halfordelinen, 

der p.t. giver problemer.  Halinspektø-

ren har givet os 3 torsdage til ekstra 

brug til bl.a. eleverne og et kursus om-

kring fridykning. 
 

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: Leif. 

 Klubbens økonomi er rigtig god. Kon-

tingentet vil forblive uændret i en  læn-

gere periode. 

 

7: Medlemsmøde d. 12. marts. 

    1: Velkomst af Ole Bro. 

    2: Status for bådudvalget. Poul Cla-

sen. 

    3: Indskudsbeviser. Leif 
    4: Klubbens Økonomi. 

    5: Muligt samarbejde med ungdoms-

skolen. Leif 

    6: DSFs forsikring. Jesper Morgils. 

    7: Ordet er frit. Alle. 

 

8: Indskudsbeviser: Leif 

Tekst og billeder blev drøftet og god-

kendt. Billedet endte med at blive de 

 Glade baracudaer i Rungsted havn. 

 
9: Bådudvalg.  Carsten 

Bådudvalgets arbejde er så langt frem-

me, at det med endnu lidt hårdt arbejde 

forventes  at kunne udmønte sig i en 

bestilling efter bestyrelsens møde d. 

31.03.09 

 

10: Konti og hensættelser til kom-

mende investeringer.  

På baggrund af Jørgen Hansens oplæg 

under den ekstra ordinære generalfor-

samling  opstillede Carsten forslag til at 
kontoplanen blev udvidet med konti, 

som ville give en lidt mere nøjagtig 

indsigt i reparationsudgifterne. Samtidig 

foreslog han en  plan for den nødvendi-

ge opsparing i fremtiden for at sikre, at 
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Tirsdag  d. 28. maj 2009  
1: Valg af dirigent.   

 Jan Ole blev valgt. 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede. 
Carsten var referent. 
 

3: Godkendelse og underskrift af 

referat fra sidste møde.   

Referatet blev underskrevet. 

 

4: U- og afsluttede opgaver. 
Se Groupcare. (red) 

 

5: Orientering fra formanden.  

Der var intet nyt. Sommerferielukning 

af svømmehallen undrsøges. 

 

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 
Klubben har en fornuftig økonomi, ”Vi 

er velkonsolideret uden at være rige”.  

der vil være penge i  kassen, når de sto-

re investeringer atter skal foretages.    

Bestyrelsen mente, at kontoplanen er 

tilstrækkelig og ønskede ikke at gøre 

regnskabet  mere vanskeligt end højest 
nødvendigt. Men de 10 årige investe-

ringsplan fra drøftelserne om klubbens 

visioner vil blive opgraderet og gen-

nemgået på generalforsamlingen.  

 

11: Ændringer af husregler og forret-

ningsorden.   

 Jespers forslag blev ikke gennemgået, 

men henlagt til næste møde. 

 

12: Udvalgsrunde. 

Uddannelsesudvalget: 
 Der pågår møder med ungdomsskolen, 

14-18 årige, om uddannelse af de unge 

til  1.* CMAS dykker.  

 

Såfremt aftalen kommer i stand vil den i 

første omgang kun  dække  ét hold. Af-

talen skal bl.a. være med til at give 

klubben forøgede indtægter.  Det eksi-

sterende elevhold består af 9 medlem-

mer, idet der er én, der har meldt fra. 

Dan vil starte på instruktøruddannelsen 
i foråret. 

 

 Sikkerhedsudvalget afholder 1. 

hjælpskursus d. 28.03. Der er 18 til-

meldte.  

 Kontrol af flaskerne blev drøftet. Eje-

ren af flaskerne skal være med til at 

kontrollere dem. Der blev opfordret til, 

at man skifter mellem ugedagene for 

kontrollen således, at alle vil få mulig-

hed for at kunne deltage. 

 

13: Mødedatoer for året. 
Tirsdag 31. marts, Torsdag 28. maj, 27. 

august, 8.oktober, 12. november, 3. 

december.  

 Medlemsmøde  torsdag d. 12. marts og 

d. 3. september kl. 19.30  

Generalforsamling lørdag d. 21.11 kl. 

13.00, middag kl. 19.00 

       

14: Eventuelt:   
Det henstilles, at alle anvender deres 

kort ved indgangen til omklædnings-

rummet. Også  selvom lågen er åben. 

Dette af hensyn til registrering. Vi har 

problemer med at der er for mange i 

svømmehallen, hvilket gør, at nogle af 

vore medlemmer ikke kommer der 

længere. Det er selvfølgelig utilfreds-

stillende og vi skal derfor lægge ”pres” 

på halinspektøren, hvilket jo kan gøres 

ved at bevise, at vi er mange i hallen. 

 Alle børneattesterne er kommet an-
mærkningsfrit i hus.  

/ Sekretæren Carsten S. 
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Når kontingenterne er indbetale i juli er 

der balance mellem gæld og likvider. 

 

7: Gammel, ny båd og port.   

 Den gamle båd blev afhentet onsdag d. 
28. maj. Salgspris kr. 55.000,-   

 

 Den nye båd forventes afhentet inden 

d. 27. juni. Porten er sat op, men skal 

ændres, idet den ikke er høj nok. 

 

8: Ændringer af husregler og besty-

relsens forretningsorden. 

Husregler og forretningsordenen gen-

nemgik nogle ændringer.  Husreglerne 

vil blive fremlagt i klubben. 

 

9:  Fejl i punktet. Var som pkt. 8. 

10: Forslag fra Bjarne:  

 Bjarne G. foreslog, at det årlige syste-

matiske eftersyn af flasker blev stoppet 

med baggrund i, at påfyldningssyste-

met har filtre, der sikre tør luft og for 

hurtig tømning af flaskerne for eftersyn 

giver rustdannelser grundet kondense-

ring. Bjarne henviser til den lovpligtige 

5 års trykprøvning og mente, at dette 

ville være nok. 
Bjarne ville gøre det op til den enkelte 

at sikre det eftersyn, som vedkommen-

de må finde nødvendigt. 

 

Bestyrelsen har imidlertid fundet, at de 

vil bibeholde eftersynet bl.a. med bag-

grund i, at der er flere flasker som har 

haft knækket eller løs studs ved venti-

len. Denne studs skal sikre, at løs rust 

ikke umiddelbart sætter sig i ventilens 

filter. Bestyrelsen ønsker fortsat et ef-

tersyn i februar måned, men ligger op 
til, at den enkelte selv kontrollere sin 

flaske. Vedkommende er altid velkom-

men til at søge råd i sikkerhedsudval-

get. Det vil som hidtil altid være muligt 

at kunne checke sine flasker når som 

helst.  Bjarne påpeger, at nitroxflasker 

skal have labels, der viser, at de er i O2 

service. Denne kontrol skal pågå hvert 

år.  

Carsten får trykt labels til formålet som 
doneres klubben.  

 

Bjarne efterlyste et skab til Nitrox an-

læggets hjælpeudstyr og nøgle. 

 

Bestyrelsen undersøgte om, det er lov-

formeligt, at nøglen til anlægget er til-

gængelig for alle. Dette er tilfældet og 

der vil blive ophængt en nøgle ved an-

lægget ud fra den filosofi, at bestyrelsen 

ikke kan forestille sig, at en ikke-

blender påfylder flaskerne med ilt. Dyk-
ning er en tillidssag, hvor man er an-

svarlig for sig selv og sine dykkerkam-

merater.  

Der opsættes en hylde til iltmåler m.m. 

Fyldejournalen skal hænge i en snor 

således, at den ikke forsvinder. 

 

Det blev besluttet, at fyldning af nitrox 

til dykkere, der ikke er medlem af Bara-

cuda, skal koste kr. 50,00 og fyldning 

med almindelig luft skal koste kr. 30,00. 
Dette sidste gælder dog ikke for gæster i 

Baracuda. 

 

Bjarne forespurgte om et tilskud til fri-

dykker kurset. 

Efter en del drøftelser blev det besluttet 

at give hver deltager et kantbissekort til 

baren. Dette tilskud gives kun i år.  

 

11: Udvalgsrunde. 

Uddannelsesudvalget.  Der var forslag 

til udvalget om at overveje at holde 2 * 
kurser om året. 

 Dette skulle sikre flere elever samt 

sikre et større ** hold.  Forslaget tages 

op i udvalget. 
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Materialeudvalget: Sikrer at defekt 

udstyr repareres og manglende udstyr 

indkøbes. 

Turudvalget. Intet nyt. 

Sikkerhedsudvalget: Arbejder på at 
lave øvelser under f.eks. fyraftensdyk. 

Kompressorudvalget:  Intet nyt. 

Fundraisingudvalget: Afventer svar 

fra Trygfonden. 

Redaktions- og webudvalg: Intet nyt. 

Fest-, Hus-, Bar-, Svømmehals-, Foto-

udvalget: Intet nyt.  

 

12: Mødedatoer for året. 
27. august, 8.oktober, 12. november, 3. 

december.  

Medlemsmøde torsdag d. 3. september 
kl. 19.30 

Bestyrelsens weekendophold på Bøtø: 

23. – 25.10.09 

Generalforsamling lørdag d. 21.11 kl. 

13.00, middag kl. 19.00 

       

13: Eventuelt:   

Vedr. udlån af lokalerne. Det bør ind-

skærpes over for 

låneren, at ryg-

ning ikke er 
tilladt i lokaler-

ne, da disse er 

offentlig ejen-

dom. 

 

 

 

 

 

 

 Samtidig skal det påpeges, at oprydnin-

gen skal være i orden. 
 

Sekretær:                 Formand: 

Carsten S.                Ole B. 

Baracudas      Fiskealbum 
Dine egne billeder med     forklarende tekster 
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Fiskealbum 
Har du set en underlig fisk eller måske endnu bedre en ganske almindelig en og oven 
i købet har fået taget et billede af den, så bør du overveje at deltage i fotoudvalgets 

nyeste initiativ, nemlig etablering af et album med fisk ligesom et frimærkealbum – 

altså med fisk. 

Idéen er at vi opretter albummet på klubbens hjemmeside, så alle kan have glæde af 

billedet og de oplysninger, som vi har tænkt skal følge billedet som f.eks. kan være 

art, levested og lignende. Vi håber på denne måde at få beskrevet de almindelige 

fisk, som vi ser når vi er ude at dykke – både herhjemme og i varme vande. 

Der er sådan set ingen begrænsninger med hensyn til billederne, fordi vi regner med 

der kan være både billeder af selve fisken og de omgivelser den befinder sig i samt 

eventuelt andre fisk, som den måtte leve sammen med. Hvis idéen slår an, og der 

kommer mange billeder kan det godt være, at vi begynder at vælge i billederne, hvis 

der er flere som ligner hinanden, men ellers er der frit slag.  
Hvis du vil høre mere eller måske har nogle billeder, så kontakt redaktør Jan eller 

Foto-Ole herom. Vi glæder os til at blive oversvømmet med billeder..  

Selvfølge er man meget velkommen til også at komme med billeder af andre dyr og 

skabninger, som man møder på sin vej under vandet. 

Baracudas      Fiskealbum 
Dine egne billeder med     forklarende tekster 

FAFAFAFFA 
Fi saj asapsf p pj påi ppv s 

pisjgj svj spivj pi j lsk opk 

skfjlfgjs sj  jlljggjgjj 

jgjlggjjjslgjgjjggjl 
gjlgjgljjgljlgj 

jsgjsgkjgkgjkjakjakgjgkjgkjgpit

ksglkjsgsgpiibjkbpisdjpxvbjpås

djvåkpbp n fpivbpsåkp måpsv-
måpsvb 

 

 

 

Din egen tekst 

sættes ind her. 
 

Layoutet her er 

ment som en af 

  Måske kunne det se sådan ud. Pilene viser hvad man har klikket på 
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Makrobilleder fra turen ”3 meter i timen” (Tom D.P.) 


