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Forside:  

Model og virkelighed. 
Øverst:  

Den nye båd klar til tur fra Rungsted 

Havn.  

/ Foto Ole 

 

Nederst: 

Birgits modelbåd, som hun lavede for 

at man kunne opmåle, designe og vur-

dere indretning og få detaljer på plads 

inden bestillingen af båden. 

/Jan. M. 

 

Bagside: 

Fyraftensdyk. 
Øverst: 

Så let ser det ud, når man har sans for 

at  klare en grill-vagt. 

 (Det var selvfølgelig ikke standby-
dykkerne) 

 

Nederst: 

Når man kommer tilbage til det tørre 

del af planeten Jorden og tyngdekraften 

igen slå igennem med fuld styrke. 

            Baracuda 
  39. årgang  Nr.  3 september 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 M. 

Ole E. R. 

Gitte  F.    

Carsten S. 

Dan A.  

 

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole Bro                  Jan Ole Hansen 

 

 

Kasserer                    Sekretær 

Leif H.                      Carsten S. 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Jesper M. 

 

Næste Baracuda udkommer i  

december 2009 

Deadline er den 30 november 

Antal trykte blade:  150 stk.   

Bladudvalget: 

Næste møde: 

Den 26 oktober kl. 21.00 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes. 

Krebs på fyraftensdyk 

/Foto Ole 
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Lederen 

27/09, Kl. 12 Båddåb Ishøj 

Havn /Fest. 

2/10, kl.17 Natdyk 

4/10 Tur til Robert/el. 

Vapper 

7/10 Undervandstegn  

8/10, kl.20 Bestyrelsesmøde 

9-11/10 Tur Lysekil  

21/10, kl. 21 Turudvalgsmøde 

25/10 Bådtur/ Sinne 

Nordfisk 

12.11   Bestyrelsesmøde 

21.11, kl.13.00  

 

Kl. 19.00 

Generalforsam-

ling 

Middag 

26-29/11 Kristiansand, 

Norge 

29/11 Junior elevdyk, 

m. båd 

3/12  Bestyrelsesmøde 

5-6/12 Junior elevdyk 

m. båd. 

12/12 Kanonvraget 

Du har kun det sjov du selv laver, hed-

der det ofte. Man kunne oversætte det 

til: Du har kun det blad du selv skriver.  

Og det er er også redaktionens holdning 

til tingene: Vi kan ikke sidde og skrive 
bladet selv.  

 

Det er også meget mere interessant at 

høre om dine oplevelser fra første gang 

du besøgte Kullen, da du endelig fik 

den rigtige mængde bly på, eller var 

med på et strømdyk ved Ven, eller ban-

kede rust på et dyk for folk med for-

nemmelse for dybder. 

 

Eller som denne gang: Blandt kæmpe 

tangplanter i USA, på instruktørkursus, 
til DM i undervandsfoto, holdt vejret i 

flere minutter eller var på togt med 

DSF’s biologiudvalg.  

 

God fornøjelse til dig som læser, og 

kæmpe tak til skribenterne.  

 

Også selvfølgelig alle referaterne,  de 

faste indslag, makkertjek, opslagstav-

len, invitationerne o.s.v  Genialt med al 

den aktivitet.  
 

Ekstrabladet har et  motto for en god 

historie: "Blod, sved og inderlår." Her 

på Baracuda-bladet tror vi  mere på: 

"Oplevelser med dykkerdragt, billeder 

og god afbalancering".  

 

Husk i øvrigt generalforsamlingen og 

middagen derefter. Det plejer at være et 

godt sted for historier, der ikke nåede i 

bladet.  ;-) 

/red. 

Husk at få lyst til at 

skrive en historie til 

bladet.  

Aktivitets  

kalenderen 
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Så kom den endelig. Vores nye båd.  

 

En god måned senere end vi var blevet 

lovet af XS-Rib i England. Og var det 

så værd at vente på. Det synes jeg så 
absolut.  

 

Den dag båden ankom til klubben, var 

en dejlig sommeraften. Mange klub-

medlemmer var dukket op for at kikke 

på klubbens nye investering. Og alle var 

nede i båden for at kikke, røre, føle og 

få en lille prøvetur ud i Køge bugt. 

Svært var det for dem der fik 5 minutter 

ved roret, at overholde dekretet fra mo-

torleverandøren om ikke at komme over 

3.000 omdrejninger. Det var meget fri-
stende at sige 

… Fanden 

heller … og så 

smække hånd-

taget i bund og 

lade båden 

strække ud. 

Jeg har det 

stadig til gode. 

Og jeg glæder 

mig til en dag, 
at sejle for fuld 

hammer ud til 

et godt dyk. En 

dag … 

 

Når jeg går 

rundt om 

Rib’en og kik-

ker, så er der 

mange gode detaljer, som vi nok skal 

blive glade for. Og sikken en masse 

dejlig plads. Det er skønt at kunne sid-

de og tage udstyr på uden at der er no-

get der er i vejen. 
 

Stigen på styrbord side er også en fin 

løsning. Jeg har prøvet at entre båden i 

fuldt udstyr, hvilket ikke kan anbefales. 

Grebene er meget glatte, så det var med 

besvær at det lykkedes. Der er nogle få 

andre der også har prøvet det og alle er 

enige om, at bedste er, at aftage udsty-

ret i vandet og så entre båden efterføl-

gende. Dels på grund af risikoen for at 

komme til skade, når man kravler op 

med udstyr og dels af hensyn til stigen 
og pontonen. Det er ikke sikkert, at det 

holder i længden, hvis vi overbelaster 

det konsekvent. 

 

Båden var specificeret til en maks 

længde på 7.15 meter ud fra det krav, 

at den skulle kunne være i garagen. 

Den første aften, da den skulle i garage, 

gik det hen og blev lidt spændende, for 

båden viste sig at være længere. Fak-

tisk var den 10-12 cm længere, så da vi 
fik den bakket ind i garagen, var dette 

kun pga., at der var blevet monteret en 

ny port, at det gik. Dertil opdagede vi, 

at vi ikke havde stillet noget krav til 

højden, så vindspejlet på konsollen 

kom kun med ind, fordi vi skubbede 

den ind manuelt på næsehjulet. Og så 

var der kun ca. 1 cm luft mellem vind-

spejlet og topbjælken i porten. 

 

Ovenstående problem er der blevet 

taget hånd om. Traileren er blevet mo-
dificeret, så båd/trailer er blevet ca. 15 

cm kortere. Vindspejlet er demonteret 

og ligger nu hos en smed, der har til 

opgave at lave et vippe beslag, så vi i 

fremtiden undgår at påkøre vindspejlet, 

Formandens ord. 

Ole taler ved præsentationen af båden i 

Ishøj havn  
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Da Bent og jeg overvejede hvor som-

merferien skulle gå hen i år, syntes vi 

at det kunne være sjovt at prøve hvor-

dan en dansk live-aboard var.  

Der er trods alt mange steder herhjem-

me vi aldrig har set under vandet. Så vi 

kiggede lidt omkring og fandt at dsf 

havde haft et biologi-togt i sommeren 

2008, og da vi henvendte os viste det 

sig at det havde de også i år. Herligt: ud 

over at komme ud at dykke nye steder i 

Danmark, kunne vi også få undervis-
ning i hvad vi så – så kan man da ikke 

forlange mere! Biologitogtet udgik fra 

Skagen havn og vi skulle sejle i Skaw-

dyks ombyggede fiskekutter – Oberon – 

oprindeligt bygget i 1938. Inden afgang 

havde vi fået en deltagerliste, og der var 

dykkere fra forskellige klubber i hele 

landet på. Alt i alt blev vi 11 menne-

sker. 

Spejderlejr! 
Det første jeg tænkte da jeg så båden 

var: kan der virkelig bo 11 mennesker 

på den? Det kan der godt – men man 

skal ikke regne med god plads og 2-

sengs kahytter som på live-aboards di-

På biologitogt med 

DSF 

når båden skal i garagen. 

 

Når begejstringen for nu er dæmpet 

lidt, så vil jeg ikke glemme igen at tak-
ke for den kæmpe store indsats der er 

ydet fra rigtig mange i klubben. Car-

sten S. har igen ydet en monster ind-

sats, både under de indledende øvelser i 

bådudvalget og ikke mindst efter at 

båden er kommet hjem. Der er gået 

flere arbejdsdage på at køre rundt på de 

storkøbenhavnske veje for at få vejet 

båden, godkendt traileren, og været 

omkring smeden for at få styr på de 

nødvendige modifikationer og så vide-
re. 

Mange andre har ligeledes brugt mange 

fritimer og sikkert også arbejdstimer 

på, at vi skulle have den bedste båd på 

markedet til formålet. Det tror jeg på vi 

har fået og den vil i årene fremover 

give os mange gode dykkeroplevelser. 

 

Husk i øvrigt, at der er officiel indvi-

else af båden d. 27. september kl. 12 i 

Ishøj havn.  

 
Tak til alle der har bidraget til investe-

ringen og velkommen til vores nye båd.  

 

/Formanden. 

 

Det gode skib Oberon 

Prøvetur í Ishøj Havn 
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verse eksotiske steder i verden. Nej, det 

er såmænd lidt mere spejderlejragtigt – 

8 mand i eet rum på små smalle 

'hylder'– som i øvrigt skulle slås ned 

efter natten, så vi kunne bruge rummet 

som spise- og opholdsstue når det var 

dårligt vejr. Og så sov 3 mand i rummet 

ved siden af – sammen med køleskabet. 

Forrest lå kabyssen med komfur og 

vandtank – der kunne akkurat stå 2 per-

soner i kabyssen, så opvask o.lign. blev 

foretaget på dækket med vand varmet i 

el-kogeren. Toilettet var opstillet i ma-

skinrummet, hvilket var dejlig varmt, 

men lidt støjende og olielugtende. Bad 

foregik i havet - eller i de faciliteter der 
måtte være når vi lå i 

havn. Men hvad der 

manglede i luksus var 

der til gengæld i hyg-

ge – vi kom hinanden 

ved, og der var mange 

hyggelige diskussioner 

og røverhistorier om 

aftenen over et glas 

rødvin eller irish cof-

fee. 

 

Sveriges skærgård 
Desværre skiftede 

vejret, som ellers hav-

de vist sig fra sin mil-

de side ugen før, og 

der var varslet hård vind ud på dagen 

den første dag. Dette gjorde at vi starte-

de turen med at sejle til Sverige – der 

er altid et sted i skærgården hvor man 

kan få læ til at dykke, og da temaet var 
'stenrev' passede det jo også fint til 

planen. Med på vores dyk fik vi de 

obligatoriske fangstnet og prøveglas, så 

vi kunne indsamle diverse dyr og plan-

ter, som efter dykket blev hældt i nogle 

hvide plastbakker med vand og stude-

ret. Dykkene i Sverige startede ved 

Marstrand og gik til Lysekil. De var 

ganske fine – særligt det ene sted vrim-

lede det med blåstak og rødnæb – nogle 

af dem så ud som om de var på vej til 

at skifte køn – og dermed skifte fra at 
være rødnæb til at blive blåstak. Derud-

over var der en vrimmel af de 

'sædvanlige' nysgerrige havkarusser og 

savgylter, der kom helt hen til masken 

når man lå stille. Og så var der berggyl-

ter, torsk, sand-kutlinger, fladfisk, åle-

kvabber, ulke, leopard-kutlinger og 

havål. Men det var nu ikke så meget 

fiskene vi tog med op, som det var for-

skellige slags snegle, muslinger, ere-

mitkrebs, krabber, søstjerner, søpunge, 

Blåstak /foto Bent 
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søanemoner, havsvampe og forskellige 

slags alger. Visse af algerne var besat 

af et hvidt lag, som tæt på så 
'netmønstret' ud, hvilket vi så fik lært 

var kolonier af mosdyr. Pludselig ser 

man med lidt større interesse på de 

'snavsede' dele af tangen. 

 

De boblende rev ved Hirsholmene. 
Efter at have dykket i Sverige en 3-4 

dages tid, lød vejrudsigten bedre, og vi 

sejlede tilbage mod Danmark og lagde 

til ved Hirsholmene – Danmarks nord-

ligste øer. Da denne øgruppe er fredet 
var her en uafbrudt skrigen af ynglende 

måger og terner – meget stemnings-

fuldt. Her skulle vi så dykke på de bob-

lende rev. De hedder sådan fordi der 

bobler metangas op af havbunden. Me-

tanen reagerer på mystisk vis med sand 

og kalk og danner - vistnok vha. bakte-

rier - en beton-agtig substans, som får 

en masse uregelmæssige former. Disse 

former ligner alt fra klippehuler til sto-

re, enlige søjler, og der er masser af 

bevoksning på dem – et vældigt spæn-
dende landskab at dykke i – det kan 

godt anbefales. Man ser her den samme 

slags liv som når man dykker ved sve-

riges vestkyst. 

 

Da vi fandt et par søstjerner med defor-

me arme, lavede vi os en teori om at 

metanen ikke var lige godt for alt slags 

dyreliv. Måske gjaldt det også for den 

skriggule maskeringskrabbe vi fandt – 
eller også var det bare dens valg af 

svamp som maskering, der gjorde den 

lidt aparte! 

 

Hertas flak. 
Så du den udsendelse, der var i 'Viden 

om' i fjernsynet om hvordan man har 

forsøgt at genskabe stenrevet ved Læsø 

trindel med mange mange tons sten fra 

Norge? Det var meningen at vi skulle 

have været ude at se hvordan det efter-

hånden går med det rev, men desværre 
var vejret ikke med os – øv! Nå, men til 

gengæld kom vi ud til Hertas flak, som 

mest af alt minder om en stor stor bunke 

sten på havbunden. Og dette dyk var 

faktisk rigtig fint til at demonstrere 

hvordan bevoksning og dyreliv skifter 

med dybden og mængden af lys. I de 

nederste dele på lidt over 20 meter er 

der ikke meget bevoksning, men der er 

fisk og skaldyr i hulerne mellem stene-

ne, og jo længere man kommer op i 
lyset, jo tættere bevokset bliver stenene, 

og der bliver også flere forskellige slags 

alger. Øverst oppe på omkring 10 meter 

var landskabet en rigtig flot tæt bevoks-

ning med stimer af små fisk – bl.a. torsk 

på 5 -10 cm. 

 

Turen sluttede i Skagen havn, hvor vi 

nød at komme på restaurant om aftenen, 

og lige fik et allersidste dyk på det lille 

udmærkede, men ikke voldsom interes-

sante vrag 'Venø' ud for Skagen. Alt i 
alt var det en rigtig god tur – og det er 

enormt hyggeligt at møde dykkere fra 

andre klubber rundt omkring og høre 

hvilke glæder og problemer de 'roder 

med'.   /Aase  
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Årets sommerferie gik til det sydvestli-

ge USA, hvor hovedformålet var at se 

en række af de større nationalparker, 

herunder Grand Canyon.  

Ferien startede i San Francisco, så inden 

vi tog af sted undersøgte vi muligheder-

ne for et enkelt dyk eller to i Stillehavet 

og om der skulle være noget særligt at 

opleve dér – under vandet altså.  

 

Tangskov: 

Og dét er der. Langs kysten fra San 

Diego til San Francisco vokser den så-

kaldte kelp forest – på dansk oversættes 

det til tangskov. 

Kelp Forest er en større koncentration 

af tangplanter, som vokser fra havbun-

den til overfladen. Planterne kan blive 

op til 30 meter høje. I overfladen ligger 

tangplanterne i et tykt lag, som er svært 
at manøvrere rundt i, men bare et par 

meter nede står de frit, som en skov 

under vand. Skoven giver fisk, søodde-

re og sæler gode muligheder for at 

gemme sig, så der skulle være fint med 

dyreliv. 

Vi havde inden afrejsen fundet en dyk-

kerforretning i byen Monterey, som 

ligger 125 kilometer syd for San Fran-

cisco. Vi nåede frem til byen en tirsdag 

eftermiddag lige inden lukketid. Vi 

fandt butikken og fik sammen med 
indehaveren Bruce fundet komplet 

dykkerudstyr frem i de rette størrelser. 

Vi havde kun vores dykkercomputere 

med – resten skulle lejes. Bruce fik 

Bjarne’s mastercard og vi fik alt udsty-

Dykning i Kelp Forest 

ved den amerikanske 

vestkyst 
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ret med, incl. fire fyldte flasker. Bruce 

havde en brækket skulder og kunne 

ikke selv tage os med ud, men han 

fandt en egnet divemaster til os, som vi 

skulle mødes med næste dag kl. halv 
ni.  

 

Besynderlige navne: 

Divemasteren var tysk og havde dykket 

i Kelp Forrest de sidste 5-6 år. Han tog 

os med til marinereservatet Point Lo-

bos State Reserve. Antallet af besøgen-

de dykkere begrænses og ved indkørs-

len skal man oplyse sit navn og vise sit 

dykkercertifikat. Vi gav den venlige 

park-dame vores beviser og hun gik i 

gang med at skrive først Bjarne op på 
listen. Hun syntes godt nok, at det var 

et langt og besværligt navn han havde. 

Dernæst gik hun til mit og så viste for-

virringen sig i hendes ansigt. For hvor-

dan kunne jeg dog også hedde Mr. 

Dansk Sportsdykkerforbund ?  

Vi grinede alle tre højlydt, da vi havde 

forklaret hende, at Dansk Sportsdyk-

kerforbund ikke var Bjarnes navn, men 

navnet på ”the danish diving associati-

on”. 
 

Point Lobos State Reserve er også en 

park ”over vand”, hvor mange kommer 

for at vandre og nyde naturen og dyre-

livet ved vandet. Det er et smukt sted 

på den californiske kyst, som vi nemt 

kunne ønske os tilbage til en anden 

gang.  

 

Dykning sker fra stranden, idet der er 
lavet et bælte på 5-6 meter, hvor bunden 

er sand. Tang planterne kan ikke vokse i 

sand, men vokser i sten. Bæltet med 

sand giver derved en fri ”sti” ud fra 

bugten til det dybere vand. Man svøm-

mer med komplet udstyr i 20-25 minut-

ter til man er kommet ud fra bugten og 

vandet er 12-14 meter dybt. Det gælder 

om at bruge sin snorkel og spare på 

luften, så dykket kan blive så langt som 

muligt.  

 

Minder om Kullen: 

Vandet var ca. 12 grader og minder 

derfor om det vi kender fra det danske 

forår/tidlig sommer. Vi dykkede ned og 

fik 45 minutter under vand inden vi 

måtte op igen. Bjarne måtte i øvrigt 

erkende, at det nok er lidt koldere at 

dykke i våddragt end tørdragt – i hvert 

fald frøs han.  Vi fik et dejligt dyk, 

rundt i skoven af tang. Farverne minde-

de meget om Kullen – de samme lyserø-
de / lilla farver på sten, fisk, søstjerner 

og planter, så bortset fra de specielle 

lange tangplanter og nogle noget ander-

ledes fisk kunne man godt føle sig lidt 

hjemme. Nå ja, og Bjarne fik et glimt af 

en sæl, som lå og gjorde sig til i en 

sprække mellem klipperne. Det er vi 

ikke vant til hjemmefra. Desværre fik 

han skræmt den væk, så jeg ikke nåede 

at se den.  

 

På første dyk havde jeg brugt noget 
mere luft end vores divemaster havde 

kalkuleret med. Han havde beregnet, at 

vi havde luft til at kunne dykke under 

overfladen tilbage til stranden igen, men 

det kunne vi ikke. Jeg havde brugt mere 
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luft på den sidste del af dykket end be-

regnet, så med ca. 50 psi i flasken brød 

jeg/vi vandoverfladen midt i den grønne 
skov og et stykke fra den bare sandstri-

be. Det er ret svært at manøvrere rundt i 

en overflade fyldt med tang, så der blev 

bandet godt. Bare et par meter under 

overfladen er det nemmere at komme 

frem, så vi gik ned igen og jeg oplevede 

for første gang i min korte dykker karri-

ere at tømme min flaske helt og aldeles. 

Det er ikke en rar fornemmelse at være 

helt uden luft og det på trods af at vi på 

det tidspunkt lå i overfladen og bare 
skulle de sidste meter hjem.  

 

Vi fik en kort pause på land – skiftede 

til fyldte tanke og kaste-

de os ud i næste dyk. 

Samme procedure. 

Først 20 minutters over-

flade svømning, der-

næst 45 minutter dyk og 

så 20 minutter i overfla-

den ind. Denne gang 

gik det bedre med luf-
ten og jeg fik i det hele 

taget et bedre dyk. Jeg 

havde vænnet mig til 

udstyret og kunne bedre 

nyde omgivelserne. Det 

var sjovt at prøve at dykke et nyt 

sted og i en anden natur. Tang-

skoven gav nogle helt nye mu-

ligheder, f.eks. kunne et ”træ” 

bruges som deko-tov under sik-
kerhedsstop og opstigning.  

 

Akvariet i Monterey. 

Næste dag besøgte vi akvariet i 

Monterey. Akvariet er stort og 

nok mest kendt for at have haft 

hvidhajer i den store hajtank ved 

flere tidligere lejligheder. Des-

værre ikke da vi besøgte det. 

Men de har en anden stor tank, der med 

sine tre etager i højde forsøger at give 

et billede af, hvordan der ser ud i havet 
ud for Monterey. Det lykkes ret godt. 

De formår at holde tangplanter i 10-12 

meters højde i live og har fyldt akvariet 

godt op med de fisk, bløddyr, sten osv. 

som vi selv havde oplevet den foregå-

ende dag.  

 

Det var en god rækkefølge vi havde 

valgt. Først dykket i åbent vand og 

dernæst besøg i akvariet, hvor vi kunne 

pege og snakke om de fisk og planter 
vi havde set dagen før. 

 

/Bjarne (foto) og Gitte (tekst) 



11 

 

 

Baracuda dykkerklub har fået et nyt 

udvalg. ”Fridykker-udvalget”. 

Udvalgets formål er at varetage fridyk-

ning i Baracuda dykkerklub samt sørge 

for at sikkerheden er i top under ud-

øvelse af fridykning. 

Dette kan varetages på forskellige må-

der. I opstartsperioden vil der blive 

lavet aktiviteter af forskellige slags i 

svømmehallen. På sigt vil åbent-vand 

ture/øvelser kunne komme på tale. 

Træning vil blive arrangeret. Trænin-

gen vil primært blive udført af  fridyk-

kerne selv. Der vil dog også fra tid til 

anden blive arrangeret træning med 

eksterne undervisere. 

 Der vil blive gennemført træning om 

onsdagen fra kl 21:00 til 21:30 i svøm-

mehallen. 

Der vil til træningen være en trænings-

plan og der vil være en eller flere an-

svarlige for træningen.  

Den/de ansvarlige for en træningsaften 

vil være blandt de fremmødte deltage-

re. Senere vil de der deltagerne i fri-

dykning træningen modtage informati-

on om hvordan vi sikrer os at alt fore-

går på bedst mulige sikre måde. En 
sikkerhedsanvisning vil blive lavet som 

skal følges ved fridykningtræning. 

Fridykker udvalget består af Jan O og 

Bjarne G.  

Fridykkerudvalget 

Strengt taget er det nok forkert at kalde 

det sådan, men man fristes vel til at 

kalde fridykning for netop det. 

 

At holde vejret i op til 7 minutter, at 
dykke dybere end 200 m eller at svøm-

me ned til ca. 60 m for egen kraft; kan 

det være andet? 

 

Bjarne havde arrangeret en introdukti-

onsaften til fridykning med fridykkeren 

Allan som foredragsholder og instruk-

tør. Jeg var kommet med på afbud, og 

tænkte, at det lød jo fuldstændigt galt, 

hvad Allan og andre fridykkere bød sig 

selv.  

 
Den aktive del af aftenen i svømmehal-

len startede med, at vi skulle lægge os 

på gulvet og prøve at holde vejret. Vi 

fik at vide, at der hvor det begyndte at 

gøre ondt, der hvor kramperne i mel-

lemgulvet indfandt sig, det var blot et 

tegn på, at så havde vi holdt vejret i 

cirka halvdelen af den tid, som vi med 

tiden burde kunne holde det, og at me-

toden var, blot at tænke på noget rart.  

 
Hvad Allan ikke fortalte var, hvordan 

man lige gjorde det, når lungerne skreg 

på luft og hele ens organisme søgte at 

sige en, at det her var helt galt! 

 

Hvor om alting var, så holdt alle delta-

gerne vejret noget længere, end vi nok 

havde troet muligt. 

 

Og så skulle vi i vandet. Dykke ned og 

svømme til midten af bassinet. No 

sweat. Det havde vi jo prøvet før. Men 
at svømme bassinet igennem, vende om 

Anaerob dykning 
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Som omtalt i sidste blad.  

I forbindelse med en elevdykkertur i 

april måned, oplevede vi  en kedelig 

episode med en fiskerbåd ,som udlag-

de net selvom ,der var dykkere ude.  

 

Hvad sker der i sagen: 

Tisvildesagen er af søfartsstyrelsens 

jurister fundet "tung" nok til at den 

ville kunne ende med domsfældelse. 

Derfor har Søfartsstyrelsen (og ikke 

jeg) omkring slutningen af maj sendt 

en anmodning til nordsjællands politi 

om videre efterforskning.  Jeg har haft 

kontakt til Nordsjællands politi, de 

oplyser at sagen endnu ikke er blevet 

behandlet.  

Sagen er dog blevet anvist til rette 

medarbejdere og vil blive behandlet, de 

kan dog ikke sige hvornår dette vil ske. 

Tisvildesagen, del 2. 

Kedelig hændelse på tur 

med elever. 

(fortsat under vandet), og så tilbage 

mod midten; det var anderledes hård 

kost. Bagefter at holde vejret, først i 15 

sekunder for så at dykke og svømme til 

midten, så at holder vejret i 30 sekunder 
og senere i 1 minut inden svømmeturen 

under vand til midten af bassinet. Det 

sorterede fårene fra bukkene. 

 

Som de sidste øvelser lå vi i det varme 

bassin og 

holdt vejret. I 

eget tilfælde 

begyndte ho-

vedpinen 

(CO2 påvirk-

ning?) efter 
ca. 2½ minut, 

men stolthe-

den over at nå 

3:20 var til at 

tage og føle 

på. At et par 

hårde nysere 

så nåede hhv. 4:15 og 4:22 slog ingen 

skår i glæden, men stor respekt for de 

to, hvis hjerner åbenbart ikke er for godt  

vant ………… 
 

Og hvad er det så, som gør disse øvelser 

relevante for os dykkere, som tager luf-

ten med i flasker? Det er en viden om, 

at selv uden ny lufttilførsel, så kan man 

faktisk klare en hel del. Jeg tror, at det 

vil kunne reducere risikoen for at gå i 

panik, og give yderligere ro ved almin-

delig dykning. 

 

En stor tak til Bjarne for at have arran-

geret denne grænseoverskridende ople-
velse, og jeg tror, at alle kursisterne 

holdt vejret længere end de selv – og 

nok specielt deres bedre halvdele – hav-

de anset for muligt. 

/Jesper 

Du skal ligge ’livløs’ 

for at slå rekorder. 

(Foto: fra nettet) 

Et billede af eleverne ved Ama’r 

Strand. Her er ingen fiskerbåde.  

Foto: Gearløs 
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Sikkerhedsudvalget 

har anbefalet brug 

af Free flow control 

device til montage 

på regulatoren hos de rutinerede dykke-
re. Der er sat en seddel på opslagstav-

len, hvor den kan bestilles.  
 

Onsdag den 7-10: undervandstegn og 

kommunikation. Lidt sjove øvelser med 

tegnsprog fra håndbogen  for at fremme 

forståelsen og brug af de anderkendte 

tegn. 
  

Onsdag den 28-10: Demonstration og 

mulighed for at øve opsætning af deko-

bøje samt bjærgning af bevistløs mak-
ker. Husk at tage udstyret med i svøme-

halen denne aften, har du endnu ikke 

anskafet en deko bøje vil der være mu-

lighed for at låne en denne aften. 
  

Onsdag den 18-11: lægger vi vægt på 

korrekt afbalancering,.Her er det nød-

vendigt at medbringe din dragt og bly-

bælte ud over det normale svømmehals 

udstyr. Samtidig vil vi træne i makker-

ånding, selv om octopussen i dag er 
standard, kan en kritisk situationen kræ-

ve deling af én regulator, så er det rart 

at have teknikken på plads. 
   

Ved julearrangementet gennemgås 

oxyboksen.   

Senere vil der blive mulighed for op-

følgning på de samme øvelser i hav-

vand.  /Peter L & Jesper M. 

Sikkerhedsudvalget  

Inviterer og in-

formerer 

Men der vil stadigvæk kunne gå nogle 

måneder. 

Søfartsstyrelsen er nu egentlige anmel-

der, men derfor vil jeg/vi formegentlig 

få informationer fra styrelsen når der 

sker noget i sagen. 

 /Bjarne G  

2 Fotos fra DM i UV-foto 
Se artikel side 18 

Nr. 2 Mikkel Noe-Nygaard  

 

Nr.3  Søren Poulsen 
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Opslagstavlen 

Dykkertur til Kristiansand  

27-11 til 29-11-2009 

Udnyt det varme vand fra golfstrømmen 

til at forlænge sæsonen og oplev det 

klare vand medens der kigges på de 

flotte vægge, vraget MS Seatlle eller et 

af de andre flotte dyk.  

Turen er for dykkere der har minimum 

CMAS ** / PADI AOW eller tilsvaren-

de certifikat da de fleste dyk er dybere 

end 18 meter. 

Vi afholder turen sammen med Carlo 

fra One Ocean dykkercenteret på 

Dvergsnestangen www.oneocean.no vi 

kommer til at bo i hytter/hus hvor vi 

selv skal stå for forplejningen. Dog er 
frokost ”på” båden indregnet. Forplej-

ningen forsøger vi at koordinere. 

Dykkene kommer til at foregå med One 

Ocean’s båd og alle dyk ligger kun en 
kort sejltur fra dykkercenteret. Mellem 

hvert dyk sejles der tilbage til Dykker-

centeret hvor våddragts dykkere kan 

komme ud af dragten og få varmen igen 

i de opvarmede omklædningsrum. Der 

vil være mulighed for strandyk med fri 

luft. I prisen indgår ophold, 2 dyk fra 

båd per dag med luft og vægt samt fri 

luft til stranddyk. 

I sportsdykkeren fra juni 2009 er der en 

artikel der beskriver dykningen og One 

Ocean.   

Transporten er ikke medregnet men vi 

regner med at koordinere den.  Der er 3 

umiddelbare transport muligheder: 

1. Med bil til Hirtshals derfra med Co-

lorline til Kristiansand. Der er 2 afgan-

ge dagligt hver vej K->H 8:00, H->K 

12:15, K->H 16:30, H->K 20:45. Det 

koster 770 DKr T/R for en bil med op 

til 5 passagerer med en 3-dages billet. 

Der er 486 Km over storebælt fra Bal-
lerup til Hirtshals. 

 

2. Man kan køre hele vejen gennem 

Sverige og Norge ture er på ca 900 

Km. 

 

3. Man kan flyve direkte fra Kastrup til 

Kristiansand. Og tage en taxa til dyk-

kercenteret.  Den 26-8-2009 kostede de 

mellem 1000 -1100 DKr at flyve, der 

er 4 afgange direkte begge veje dagligt  
 

Grundturen er tænkt som følger.  
Afgang torsdag 26-11-2009 om efter-

middagen der køres til Hirtshals. Vi 

tager færgen 20:45 og er fremme i Kri-

stiansand ved midnat. 

Der dykkes fredag, lørdag samt 1 eller 

2 dyk søndag.  

Vi tager færgen 16:30 mod Hirts-

hals  og er hjemme i Ballerup omkring 

midnat.  

Der er sikkert nogle der ikke vil/kan 

tage fri torsdag eftermiddag derfor er 

det muligt at rejse fredag i stedet for at 

dykke. Der er også nogle der ikke vil 

hjem så sent de kan tage en tidligere 

rejse hjem. 

Prisen er ikke kendt i dag da den af-

http://www.oneocean.no
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Opslagstavlen 

Natdyk 

Fredag den 2-10 

Husk at melde dig til natdyk på 

Amager strand. Igen i år dykker vi 

et natdyk som afslutning på fyraf-

tens-sæsonen. Vi tænder op i grillen 

bagefter.    

hænger af antallet af deltagere og hvor-

dan vi bliver indkvarteret.  Interessere-

de meget gerne hurtigst muligt tilken-

degive deres interesse, så vi kan få 

fast sat prisen hurtigst muligt.  

Dette kan ske via SMS (20932421)  

eller e-mail jorgen.hansen@ebv.com  

eller ved at skrive sig på listen der bli-

ver sat op i klubben senest søndag 5-9-
2009  Bindende tilmelding senest 30-

09-2009. 

Ved tilmelding skal oplyses dykkerda-

ge fredag, lørdag, søndag samt trans-
portform  

Efter til meldingen skal 1/3 af beløbet 

indbetales i depositum, resten betales 

senere. /Jørgen 

På opslag i klubber er prisen sat til 

2850 NKR ca. 2500 danske. /red 

Hjertestarter kursus/

demonstration.

(Hjertestarter, også kal-
det defibrillator og AED) 

Ønsker du at få en demon-

stration af en hjertestar-

ter af samme model som 

findes i svømmehallen. 

Demonstrationen vil finde 

sted en tirsdag (nærmere 

dato senere) i klubben. 

Har dette din interesse, 

så kontakt mig på denne 

mail bg@baracuda.dk  

Lægeerklæring: 
I forbindelse med vores netop påbe-
gyndte ungdomsskolekursus, så har du 

mulighed for at få fornyet din lægeer-

klæring, idet dykkerlæge Hanne H. fra 

Rigshospitalet kommer til klubben 

den 10 og 22 september, hvor hun skal 

undersøge vores nye dykkerelever. 

 

Der er plads til - at også du kan blive 

undersøgt – for en pris af kr. 550. 

 

Henvendelse til Leif på  

tlf. eller pr mail.  

mailto:bg@baracuda.dk
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Opslagstavlen 

Fridykning i Baracuda  Hvis du ønsker at deltage i fridykning, eller blot 

komme på fridykker e-mail listen så kan du kontakte mig på denne e-mail: 

bg@baracuda.dk Så vil jeg sørge for at du får informationer der drejer sig om fri-

dykning.  

Du kan også skrive til mig hvis du gerne vil deltage på et kursus som det der blev 

afholdt d. 27 aug. Se i Klubbladet. 

Så vil jeg hvis/når der er tilstrækkelig mange deltagere forsøge at stable et lignende 

arrangement på benene. /Bjarne 

Tirsdag den 29/09 Koralrevs-foredrag 

kl.19.30  

Flytter fra klubben til møde-

lokalerne ovenpå omklæd-

ningsrummene ved Idræts-

parken. De lokale forstår 

hvad der menes. Vi andre 

kan se på billedet her ved 

siden af. /Jan Morgils 

Husk 100,- kr 

til entré. 

INVITATION TIL UNDERVISNING 

SPEEDBÅDSSEJLADS 

KURSUSLEDER: 

Carsten S Mob. 40 10 52 86 

 

KURSUSDAGE: 

Teori afholdes  i klubbens lokaler.  

Tirsdag d. 23.09   kl. 19.00 – 21.30   

Torsdag d. 24.09  kl. 19.00 – 21.30 

undervisning: ISHØJ HAVN. 

Mandag d. 28.09  kl. 17.00 – ca. 20.30 

Onsdag  d. 30.09  kl. 17.00 – ca. 20.30 

 

PRØVEAFLÆGGELSE:  

IshøjHavn 

Lørdag  d. 03.10   kl. 10.00 – 14.00 

Kr. 1.000 for medlemmer af Baracda  

Kr. 1.400 for ikke medlemmer.  

mailto:bg@baracuda.dk
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Efter en del år at have snakket om at 

blive instruktør i Baracuda til faktisk i 

dag at kunne kalde mig 1* instruktør 

har der været et stykke vej. 

 

Før antallet af påkrævede dyk der 

skulle gennemføres, også med den 

rette dybde og  de nødvendige kurser 

var på plads,  for så at blive indstillet 

af klubben til uddannelsen – er der 

gået en periode på 3 år. 

 

1* Instruktør uddannelsen afholdes af 

forbundet ca. 2 gange årligt, den er 

opdelt i 2 dele, A1 og A2. Begge kur-

ser er week-end kurser med start en 

fredag.  

 

Således mødte jeg op i Århus fredag 4. 

april 2009 for at gennemfører A1.  

 

Stopprøver: 

A1 begynder med en stop-prøve, (læs: 

3* teoriprøve) som skal bestås for at 

fortsætte på kurset. Alle på holdet be-

stod den del. 

Derefter fortsatte vi til svømmehallen 

for igen at lave en stop prøve - den 
velkendte ABC prøve, ned på bunden 

af med mask , snorkel og finder og 

korrekt uddykning. Max 10 sekunder i 

overfladen og så ned og tage udstyre på 

igen, masketømning og korrekt uddyk-

ning. Igen bestod alle. 

 

På kurset var der ikke mindre end 4 

erfarne forbundsinstruktører, hvoraf en 

var forbundsinstruktøraspirant, samlet 

fik de A1 delen afviklet meget profes-

sionelt og i et meget afslappet miljø. 
 

Derefter blev der undervist i pædagogi-

ske metoder, anvendelse af hjælpemid-

ler og praktisk svømmehalsteknik. Vi 

fik som Instruktør aspiranterne lejlig-

hed til at prøve kræfter med forskellige 
undervisningssituationer i teorilokale 

og svømmehal. Desuden blev der un-

dervist teoretisk i dykkerledelse fra 

instruktørsynspunkt.  

 

Svømmehalstræning: 

Specielt i svømmehallen var der indlagt 

mange sjove og lærerige aktiviteter 

hvoraf nogle af dem bestemt kan bru-

ges i den daglige undervisning, men 

også til mere festlige indslag for nogle 

af de erfarne dykkere i klubben, eller til 
3* undervisning, fx denne: 

Alle elever stiller deres udstyr (flaske, 

regulator og BCD) samt ABC udstyr i 

svømmehallen i den dybe ende. Så 

forlader de svømmehallen, for 15 min. 

senere at komme ind. Her har instruk-

tørerne skilt udstyret i atomer og place-

ret det forskellig steder i poolen, dog 

stadig med tryk på flaske og regulator. 

Så springer eleverne i med 10 sek. mel-

lemrum og så gælder det om at alle 
finder deres respektive udstyr, får det 

samlet og dette selvfølgelig uden at gå 

til overfalden før alle er klar! – det skal 

prøves! 

 

A2 blev sparket i gang som et 3 dages 

kursus, startende fredag 4. sep. 2009 

igen i Århus, A2 kan vel reelt siges at 

være eksamen til 1* instruktør. Hver 

aspirant skulle hjemmefra forberede: 

 

-1 teori lektion 
-1 svømmehal lektion 
-1 åbenvands lektion 
-1 åbenvands lektion 

Fra instruktør-wanna-

be til 1* instruktør 

Fortsættes på side 22 
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Vanen tro afholdte Dansk Sportsdyk-

ker Forbund Danmarksmesterskab i 

undervandsfoto den først weekend i 

september, og Baracuda var naturlig-

vis repræsenteret. 
 

Da Foto Ole fik en opfordring fra Søren 

Petersen (DFS' formand for fotoudval-

get) om deltagelse i årets mesterskab, 

slog vi begge til med det samme. Dette 

var jo en herlig mulighed for at dyste og 

lære mere. 

 

Fredag: Svendborg tur/retur. 

Pakket og klar drog vi afsted fredag 

eftermiddag med kurs mod Svendborg, 

hvorfra stævnet skulle stå. Med en vind-
styrke på 17 m/s forcerede vi Storebælt 

– det lovede ikke godt! Under vejs talte 

vi om et træningsdyk vi tog 14 dage 

forinden, hvor planen var at fotografere 

under vanskelige forhold, og at afprøve 

forskellige indstillinger. Så vi var i prin-

cippet godt forberedt, selv om resulta-

terne fra træningsdykket var nogenlun-

de lige så ringe som vejret. Men vi trø-

stede os ved, at dårlig sigt og vejrfor-

hold ville blive hver mand eller kvindes 
udfordring. Vel ankommet på Dan 

Hostel Svendborg kunne vi konstatere, 

at der mærkværdigvis ikke var kvinde-

lig deltagelse! 

 

Søren bød os velkommen, og under et 

udmærket traktement blev vi underholdt 

med billeder fra årets verdensmester-

skaber i uv-foto, hvor Danmark fik en 

flot placering. Bagefter var ordet frit, og 

forskellige forslag og spørgsmål blev 

drøftet. Midt i alt dette gennemgik jeg 

mit udstyr i hovedet – I ved: maske, 

finner, snorkel osv. indtil jeg nåede til 

undervandshus. Et klart billede af 

bundstykket, som skal holde kameraet 
på plads i huset, liggende på mit skri-

vebord hjemme i Herlev, brød frem på 

den indre nethinde. I løbet af et splitse-

kund havde jeg besluttet at køre hjem 

efter det og vende tilbage den efterføl-

gende morgen. Jeg overlod derfor re-

sten af denne aftens samvær i fotosel-

skabet til Ole. 

 

Lørdag nu kun 10 m/s: 

Lørdag morgen havde vinden lagt sig 

til i nærheden af de 10 m/s, jeg krydse-
de Storebælt i silende regn, og tænkte 

spændt på hvor i alverden konkurren-

cen skulle foregå. Tilbage igen gik jeg 

til morgenbordets bugnende buffet, og 

glædede mig over stedets fortræffelig-

heder. Så kommer du til Svendborg, 

kan vandrerhjemmet varmt anbefales. 

Kvaliteten i omgivelser og på bordet er 

rigtig god. 

 

Klokken nærmede sig den sidste brie-
fing, og det skulle vise sig at valget af 

dykkested faldt på Knudshoved fær-

geleje. De vejrmæssige forhold taget i 

betragtning var det, om ikke det bedste, 

så det eneste mulige sted i fornuftig 

DM i undervands-

foto. 
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køreafstand. Og for at sige det på jysk, 

så var det nu ikke så ringe endda. Da vi 

ankom, tog Ole og jeg, som nogen af de 

første, bestik af forholdene. Sigten så 

forbavsende god ud – på 20 cm vand i 
strandkanten. 

 

Vi var 16 deltagere, og stemningen var 

mere afslappet end hektisk. Alle samle-

de udstyr, skævede til de andres ditto, 

og der var hyggesnakken rundt om-

kring. Overgangen fra klargøring af 

udstyr til konkurrencens begyndelse var 

nærmest glidende. 

 

Forinden havde Ole og jeg talt om, 

hvorvidt vi skulle dykke på selve færge-
lejerne først. Vi havde 4 timer til at få 

skuddene i kassen, så der var tid nok, og 

da næsten samtlige havde kurs mod de 

gamle konstruktioner, besluttede vi os 

for at holde os lidt på afstand på det 

første dyk. Hvilket var klogt nok da 

sigten på en dybde af kun ganske få 

meter, indskrænkede sig et par meter, 

da kombinationen af dårligt vejr og 

finnespark fik den meget bløde bund til 

at forplante sig i alle retninger.  

 
Det var svært at finde andre dykkere, 

men ikke at se hvor de havde været!  

 

Uafhængig af hinanden havde Ole og 

jeg taget samme beslutning, nemlig at 

afsøge en mindre skrænt langs kysten 

for velegnede motiver til makrofoto. 

Det lovede ikke for godt, og det var 

fristende at kaste sig over kutlingefoto-

grafering; men på den anden side var vi 

nok ikke de eneste, som fik dén ide, 

hvad vi heller ikke var. Derfor blev mit 
første offer en eremitkrebs. Jeg arbej-

dede lidt med den, indtil skyer af fnul-

ler bølgede ind fra færgelejet. 'Nå' 

tænkte jeg 'Der dukker nok en anden 

op' - det gjorde der ikke. 

En times tid efter gik vi på land for at 

Tom’s eremitkrebs 
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få varmen og lidt tørt og vådt (indvortes) 

indtaget i et mindre regnskyl. Tanken om 

at fortsætte med vidvinkel smagte ikke så 

godt, så vi beholdt begge makroobjekti-

verne på. Lige som de andre dykkere der 
var gået i land, havde vi lagt vores udstyr 

på stranden, der som strandede sæler lå 

med ujævne mellemrum, og understrege-

de den ro og mangel på frustration samt-

lige deltagere udviste. 

 

Det andet og sidste dyk tog vi langs et af 

færgelejernes spunsvægge, som var  flan-

keret med tykke træpæle. Begge dele 

overgroet med forskellige alger, søpunge 

og sønelliker. Jeg fik et par krabber i 

kassen, men var ved at miste koncentrati-
onen, hvorimod Ole klemte på. Vi afslut-

tede dykket hen over indsejlingernes 

meget døde bund. Et af billederne, som 

nåede top 10, blev taget af denne bund. 

Kreativt og flot! Vi nåede op i god tid til 

at aflevere hukommelseskortene, og kun-

ne i ro og mag pakke udstyr sammen før 

de medbragte madder blev indtaget. Sid-

ste mand kom op, og fik, med hjælp og 

nød og næppe, afleveret sine optagelser 2 

minutter før tid! Som den eneste brugte 
han rebreather, og den udvidede bundtid, 

kunne let have diskvalificeret ham. Eller 

også mestrede han bare timing i uhørt 

grad? 

 

Tilbage på vandrerhjemmet manglede vi 

bare at udvælge de billeder, vi ville del-

tage med. Vi måtte hver især indlevere 5 

billeder, og der blev i alt indleveret 60. 

Hvilket vil sige at de 16 deltagere i snit 

har indleveret små 4 billeder pr. næse. Så 

enten var den selvkritiske sans høj, eller 
også fangede de fleste fnuller og møg 

under de stride forhold. De blev spæn-

dende at se hvordan det var fat. 

 

Nu hvor vi bare havde tilbage at vente, 

løsnede stemningen blandt deltagerne 

sig betragteligt. Både før og under mid-

dagen indtil afsløringen af dagens re-

sultater, blev der fortalt historier og 

udvekslet erfaringer. Jo 16 individuali-
ster kan sagtens hygge sig sammen! 

 

Selve afsløringen lod vente på sig. Det 

var svært for de 3 dommere, som be-

stod af 1 ikke- dykkende og 2 dykken-

de fotografer, at træffe deres afgørelser. 

Da de endelig entrede lokalet, var alle 

naturligvis topspændt. Før vi skulle 

komme til top 10, var der 2 udskil-

ningsrunder. Den første var alt fra fejl-

skud til de ringeste af billederne. Den 

anden var de billeder, som bare ikke 
var gode nok (her røg mine chancer). 

Og så kom endelig top 10. Det var be-

stemt også de bedste billeder, hvilket 

jeg vender tilbage til om lidt. For til 

forbundets store ros skal bemærkes, at 

samtlige indleverede billeder fik en 

vurdering, og en forklaring på hvorfor 

det lå placeret som det gjorde. Det var 

selvfølgelig lærerigt i forhold til egne 

resultater, men udbyttet af de øvrige 

vurderinger var mindst lige så stort. 

 

Og så til top 10.  

Vinderbilledet var uden diskussion det 

bedste billede. Det var taget med et 

Vinderbillede.   /Sven Rasmussen.  
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behersket fiskeøje, skudt op mod over-

fladen og formåede at samle indtrykket 

af vegetation, spunsvægge, søjler og 

marint småkravl (muslinger). Og det i 

super pastelfarver med en dramatisk 

fordeling af lys og skygge. Fotografen 

havde ingen makroobjektiv med, og 
var derfor overladt til de øverste par 

meter vand, hvor han brugte al tiden på 

at finde det rigtig sted og den rigtige 

tid. Dette kombineret med hans dygtig-

hed gjorde resultatet. 

 

2. pladsen gik til det, vel nok, bedste 

foto af en nøgensnegl på tur ned af en 

alge, og det vel og mærke en nøgen-

snegl af de helt små. Et knivskarpt bil-

lede, som beviser, at de skam også fin-

des under vore himmelstrøg. 
 

3. pladsen blev endnu et vidvinkelbil-

lede. Også her udviste fotografen ek-

semplarisk tålmodighed i vraget, der 

ligger i det ene færgeleje. Efter at have 

møvet sig ned i spilrummet, måtte han 

vente i 20 minutter på, at silt og andet 

møg skulle lægge sig tilpas meget, til et 

billede kunne tages. Billedet rummede 

en dyster stemning med alle sine rustne 

spil og hjul. (se begge side 13). 
 

På spørgsmålet om placeringerne er 

korrekte, har jeg en lille tvivl om 2. 

pladsen. For, som nævnt i begyndelsen, 

så blev der taget mange kutlingebilleder 

– rigtig mange. Og mange af dem var 

gode; men – i top 10 kom det bedste 

med. Og sikke et foto! I skal ikke træt-

tes med detaljerne, men tro mig det er et 

af de bedste kutlingebilleder jeg har set! 

Det kunne snildt have båret 2. prisen. 

 
 Og nu vi er ved det, så sørgede Ole for 

at gøre klubben ære ved at tage 4. plad-

sen med sit stilrene søstjernebillede af, 

selvfølgelig, en søstjerne på en skøn og 

klædelig rusten bund. Alt bundet op i en 

Foto Ole fik en flot 4 plads. 
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stram komposition.  

Medaljer blev overrakt under bifald, og 

kort tid efter trak de fleste sig udmatte-

de tilbage. 

 
Søndag morgen talte Ole og jeg om, 

hvor fedt det kunne være, hvis konkur-

rencen blev afholdt over 2 dage. Sådan 

nærmest som i 2 heat.  

 

Vi blev enige om at det ville være om 

muligt endnu mere lærerigt. Søren, som 

lyttede med, sagde at forbundet skam 

laver kurser, hvor man foruden teori har 

praktik i pool og åben vand, og at den 

enkelte får evalueret sine resultater. Det 
kræver blot, at vi kan stille op med +5 

deltagere. Vi synes det skal stå som en 

opfordring til en fremtidig aktivitet. 

Allerede i år hvis der er stemning for 

det. 

 

Vi synes det har været uforglemme-

ligt, og glæder os allerede til næste år.  

 

Husk det! 1. weekend i september 

2010 denne gang i Kalundborg. Det 

kunne være fedt, hvis vi blev flere 

deltagere fra Baracuda! 

/Tom  

(Foto Tom, Ole, Svend Rasmussen. 

Andre fotografier, side: 13) 

Præmieoverrækkelse 

Inden kursus skulle vi så forberede 
vores 3 eksamenslektioner. I vores 

planlægning skulle vi planlægge ud fra 

normal lektionslængde, som naturligvis 

omfatter alle elementer i undervisnin-

gen: Opvarmning, repetition, træning 

af tidligere lært stof eller færdigheder, 

indlæring af nyt stof eller færdigheder, 

skriftlige opgaver, kombinerede øvel-

ser osv. 

 

Vi lagde fredagen ud med at alle blev 

eksamineret i deres teorilektion, de 
andre instruktør wanna-be skulle opfø-

rer sig som elever, med passende 

spørgsmål tilpasset det niveau de blev 

undervist efter. Efterfølgende blev hver 

præstation vurderet af både medkursi-

ster og selvfølgelig forbundets instruk-

tørtrænerer. 

 

Benspænd: 

Dagen efter var det så åbenvand – og 

tro ikke at vi skulle dykke, længste dyk 
for alle deltager var max. 3 min! Vi 

blev derimod testet i vores håndtering 

af forskellige situationer i forhold til 

vores elever og deres første dyk i åben 

vand. ”Mine” elever var sådan set me-

get flinke - indtil efter briefing, hvor en 

elev kaster sig til jorden og skriger som 

besat – han skulle simulerer at have 

voldsom krampe i begge ben. Så skulle 

jeg vurderes på hvordan jeg klarede at 

få ham ”behandlet” og komme videre 

med dykket.  
Andre igen havde dykkere der fik 

Black out i overfladen og da de skulle 

have rent ilt – så havde instruktørerne 

Fra instruktør-wanna-be til 

1* instruktør 
fortsat fra side 17.. 
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tømt Oxyboksen for slanger og regula-

torer. I andre tilfælde havde de fjernet 

dødmandsknappen til båden… det må 

være sjovt at være instruktørtræner. 

 
 Retfærdigt vis skal det lige siges, at 

dagen startede med aflæggelse af en 

reduceret 3* svømmehals prøve i form 

af 200 meter overfladesvømning i rela-

tivt høj tempo efterfulgt af 20 meter 

undervands svømning – hvis man over-

halede den der lå foran én fik denne lov 

at starte forfra, alle holdt sig på behørig 

afstand af hinanden, alt i alt til stor 

fornøjelse for alle. 

 

Mest sjov var der på sidste dagen, hvor 
vi skulle undervise i svømmehal efter 

samme princip som på første dagen, 

her var der ikke lagt ”tåbelige elever” 

ind som vi skulle håndterer, hvorimod 

fokus var på undervisningssituationen. 

Hver in-

struktør 

Wanna-be 

havde 4 

elever i 
vandet og 

alle andre 

havde 

roller som 

observa-

tør eller 

bedøm-

mer – en 

meget 

vellykket 

forbed-

ring vores 
instruktø-

rer afprø-

vede for 

første gang. 

 

Alle 9 instruktør Wanna-be’s bestod og 

kunne som tilbagemelding til vores in-

struktører give et samlet ”meget flot”. 

 

Og hvad kan jeg så? 

Gennemført og bestået INSTRUKTØR-
KURSUS A1 og A2 giver, sammen 

med CMAS*** sportsdykkercertifikat, 

adgang til at undervise sportsdykkerele-

ver til CMAS* sportsdykker certifikat 

samt at medvirke ved uddannelsen af 

CMAS ** og CMAS*** sportsdykkere, 

på alle undervisningssteder godkendt af 

Dansk sportsdykker Forbund, samt på 

CMAS kurser verden over. 

 

Så kom bare an! 

 
Nu skal det så bruges, første gang er til 

det hold ungdomsskoleelever (8 stk) i 

alderen fra 14 til 18 år, der starter 7. 

september 2009                               /Dan 

 

’Elever’ og instruktører. Mon tørdragt 

er et optagelseskriterium? /red 
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Denne måneds makker er Michael S. 

som blev invitereret i seneste blad af  

Jan S.  

Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke: 

Jeg startede med at tage certifikat i Ba-

racuda efteråret 2002. Det var Jan Sø-

rensen der fik mig med dengang på 

trods af, at han ikke længere var så aktiv 
i klubben. Det var en gammel drenge-

drøm der gik i opfyldelse, det er sikkert 

de mange Jacques-Yves Cousteau ud-

sendelser man så i fjernsynet. Jeg har 

altid snorklet meget både i de danske 

farvande og især på ferier. 

 

Hvor mange dyk har du haft? 

Jeg tror jeg har logget omkring de 50 

dyk og det bliver forhåbentlig til mange 

flere. 

 

Hvilken salgs dykkerdragt bruger du 

og hvorfor? 

Jeg har en Mares (kan ikke huske mo-

dellen) Men det er en heldragt 6 mm og 

en shorty 7 mm til at tage ovenpå. Jeg 
har altid syntes det var fint med våd-

dragt. Alle dem med tørdragt snakkede 

altid om, at nu var deres manchetter 

igen utætte eller ventilerne satte sig 

fast. Jeg har dykket i 4gr. Koldt vand, 

bevares det var koldt, men ok. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv som 

dykker?  

Jeg er mest til de rekreative dyk, men 

jeg købte en harpun for nogle år siden 

og det er sjovt selvom det er med ABC 
udstyr. 

 

Er der noget du er specielt glad for 

ved dykning? 

Der er mange ting der går op i en høje-

re enhed når man dykker. Det vækker 

teknik-genet i drengerøven og det har 

nogle smukke og helt specielle natur-

oplevelser som mange ikke har adgang 

til og sidst men bestemt ikke mindst så 

er der en helt specielt kammeratskab 
som kun opstår når man har fælles op-

levelser som kun kan lade sig gøre når 

man kan stole 100 % på hinanden. 

 

Hvad kan indgå i et godt dyk? 

Nå det hele bare fungere så er det jo 

rigtig fedt. Man er enige om hvordan 

dykket skal foregå og man tager hen-

syn til hinandens ønsker også hvis der 

opstår uventede muligheder undervejs 

og at man føler sig tryg og godt tilpas 

før under og efter dykket. 

 

 

  Makkertjek – stafetten 
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ham lidt an. Han frøs lidt, men sagde at 

han gerne ville fortsætte. Vi svømmede 

videre et par minutter og så begyndte 

han virkelig at ryste og tog masken af 

og blive apatisk. Jeg tog en hurtig be-
slutning og fik masken på ham igen og 

tog ham i armen og så vendte vi om for 

at finde det sted vi lige havde gjort op-

hold ved. Det var hårdt og det fik gang i 

adrenalinen, men jeg fik efter 2. forsøg 

ham op af vandet op fra en klippe der 

var dækket af rur. Jeg snorklede i shorty 

dragt og lignede et eller andet katten 

havde slæbt med ind. Det blødte både 

her og der. Erland var der ikke sket no-

get med og han kunne selv gå tilbage til 

teltet og efter en halv times tid var han 
frisk igen. 

 

Er der nogen specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden et dyk? 

Nej. Kun de sædvanlige med dybde, tid 

og retning. 

 

Er der nogle ting som du burde omta-

le eller spørge om? 

Næh. 

 
Er der noget udstyr som du drømmer 

om at få fat i, eller noget du sværger til? 

Jeg gad godt at eje et undervandshus til 

mit Canon 450D men det er jo ikke helt 

billigt. 

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor? 

Det skal min gode makker Jesper B. Vi 

blev uddannet på samme hold og haft 

det hyggeligt sammen. Han har fået 

trykprøvet sin flaske i år og spurgt om 
vi ikke skal til at starte op igen så det 

bliver forhåbentlig snart til noget. 

/Michael 

Har du haft et dårligt dyk? 

Jeg havde engang et dårligt dyk på 

Kullen. Vi var tre der skulle dykke 

sammen og allerede der burde vi vel 

være stoppet op. Men alt gik vist galt 
der var en der var ved at tabe blybæltet 

og en der ikke kunne trykudligne or-

dentligt. Jeg husker det meget kaotisk, 

men vi fik snakket om det bagefter og 

havde nogle gode dyk på resten af tu-

ren. 

 

Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk? 

Nej ikke på et dyk men i sommerferien 

havde jeg en ”tæt på” oplevelse. Jeg 

var i Kristiansand nærmere betegnet 
Dvergsnestangen Camping som er et 

sublimt dykkerspot i det sydlige Norge. 

 

 Jeg var der sammen med familien og 

min norske grandfætter, som vi passe-

de. Der er rigtig gode muligheder for 

dykning og snorkling lige ved siden af 

campingpladsen. Drengene havde pres-

set på for at komme ud og snorkle, men 

da det kom til stykke var det kun Er-

land (10 år) der havde lyst. Jeg havde 
snorklet turen mange gange og havde 

sikret mig at der var flere steder hvor vi 

kunne afbryde turen hvis der opstod 

problemer.  Vi havde begge dragter på 

og vandet var omkring 17 grader. 

Vi gik i vandet fra klipperne ned ad en 

badestige og så straks at sigten var rig-

tig god. Vi spottede hurtigt en blåstak 

på et par kilo, det skulle nok blive godt. 

Der var masser at kigge på inden vi 

rigtig begyndte turen rundt om klipper-

ne var der gået 5 minutter. Efter ca. 15 
minutter gik der en sky for solen og det 

hele blev trist og gråt og jeg kunne 

mærke på Erland at han var begyndt at 

fryse lidt. Jeg fandt en plateau under 

vandet hvor vi kunne bunde for at se 
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Referat af bestyrelses-

møder i  Baracuda: 

Tirsdag  d. 17. august 2009  

 (Afbud: Jesper) 

 

1: Valg af dirigent.   

 Jan 
 

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede.  

 Carsten 

 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

 Godkendt. 

 

4: U- og afsluttede opgaver. 
(se groupcare) 

 

5: Orientering fra formanden.  

Fridykkerkursus. D.27.08 må varmt-

vandsbassinet anvendes. Prisen er ellers 

kr. 500,00 pr. time. 

Svømmehalstider drøftedes. Visse afte-

ner er der ikke medlemmer i vandet 

efter kl. 21.00. Vi  kan visse dage op-

spare den halve time til brug en anden 

dag. Skal koordineres med den klub, 

som også bruger bassinet samme aften. 

 

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 

Tilskudsbeviser udgør: Kr. 70.000,- 

Bådforsikring incl. trailer hæves til kr. 

300.000,- 

 

7:  Status på båd, garage og garage-

port.   

Traileren ændres således at båden ryk-

kes 10 cm længere ind på traileren. Det-

te giver bedre  plads i garagen. Vind-

skærmen ændres således at den kan 
vippes, når båden er i garage. 

 Samtidig vil der blive bedre plads til at 

have tovværk hængt op på bøjlen på 

vindskærmen.  Fremover skal båden 

vaskes i sæbe efter brug og der føres 

logbog. 
 

8:  Pris for leje af klubbens grill, bor-

de stole og service: 
Priser for grill kr 100,-, borde og stole 

kr. 100-, telt kr. 250,-, service kr. 100,- 

 

9: Brug af mails til diskussion af em-

ner i bestyrelsen.  

Bestyrelsen enedes om at anvende 

mails til at ordne visse sager. 

 

10: Medlemsmøde d. 3. september:     
 Der afholdes fællesspisning kl. 18.30 

med tilmelding. 

Båden vil blive døbt og den gennem-

gås, herunder kortplotter, VHF og mo-

tor, 

udfyldelse af logbog og rengøring af 

båden efter brug. 

Endvidere vil der blive drøftet emner 

som medlemmerne ønsker debatteret. 

Gode ideer fremsættes og meget mere. 

 

11: Udvalgsrunde. 

Uddannelsesudvalget. 

Ballerup kommunes ungdomsskole har 

inviteret kommunens unge over 14 år 

til at deltage i et dykkerkursus i Bara-

cuda. Der er d.d. 7 potentielle elever. 

Der skal minimum være 12 deltagere. 

Kommer der tilstrækkeligt med elever 

starter kurset d. 7. september. 

 

Efterårets 2* kursus synes ikke at kun-

ne gennemføres, idet der er for få ele-
ver. 

 

Jan O. er blevet 2* instruktør d. 

14.juni.  

Dan er blevet 1* instruktør den 6 sep-
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tember. Stort tillykke. 

 

Materialeudvalget: 
Udvidelse af udvalget med Bent. 

 Logbog for båden indføres. 
Skærpede regler for rengøring af bå-

den. Den skal vaskes med sæbe efter 

brug.  

Reglerne for leje af udstyr skal over-

holdes. 

Ønske om en investeringsplan for BCD 

veste med skyldig hensyn til afdragene 

på lånene. 

 

Bjarne har foreslået, at der opsættes et 

skab med det nødvendige værktøj ved 

kompressoren. 
 

Turudvalget. 

Der vil blive tilbudt flere dyk med dyb-

den 30+ og flere dyk, hvor tekniske 

færdigheder kan  udøves.  Der vil blive 

tilbudt flere dyk om vinteren. 

 

Sikkerhedsudvalget:  

Arbejder med øvelser på åbent vand, 

der ligger inden for dens enkelte ud-

dannelse. 
Der er fremstillet mærkater til O2 ser-

vice af nitroxflasker. Disse ligger i 

materialerummet. 

 

Kompressorudvalget:   

Kompressoren skal snart serviceres. 

Luftanalyserne på begge kompressorer 

er flotte. 

 

Fundraisingudvalget: 

Trygfonden afviste. Ingen andre fonde 

blev søgt.  Der vil blive søgt penge til 
alment udstyr som f.eks. BCD veste. 

 

Redaktions- og webudvalg:  

Lars sender en artikel til sportsdykke-

ren vedr. vor nye båd.        

 

Festudvalget.  

Bådfest i en havn til efteråret. Vil blive 

en slags åben hus arrangement.         

Generalforsamlingsfesten vil blive no-
get af et brag 

Husudvalget.  

Allan har sat ny udvendig lampe op ved 

garage. Logoskilt skal repareres. 

 Der vil blive indkaldt til en arbejdsdag. 

Barudvalget.       

Giver et mindre overskud.        

Svømmehalsudvalget.  

Intet nyt. 

Fotoudvalget: 

Intet nyt. 

 

12: Mødedatoer for året. 
8.oktober, 19. november, 3. december. 

 Medlemsmøde torsdag d. 3. september 

kl. 18.30 

 

Bestyrelsens weekendophold på Bøtø: 

23. – 25.10.09 

Generalforsamling lørdag d. 21.11 kl. 

13.00, middag kl. 19.00 

       

13: Eventuelt:   
Bådkursus: 1000/1400 

Dokumentdeling: Dropbox vil blive 

afprøvet i bestyrelsen.  /Carsten  

Til lykke!  

Én ny- og én opgrade-

ret instruktør:  

2*: Jan O.   

1*: Dan A. 
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