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          Baracuda 
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     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: 

Carsten S. 

Jan M. 

Foto-Ole  
 

 

Bestyrelse: 
Formand                        Næstformand 

Ole B.                                Jan O. 

 
 

Kasserer                    Sekretær 

Leif H.               Carsten S. 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Henrik P. 

Jesper M. 

 

Næste Baracuda udkommer i  

December 2008 

 

Deadline er  1. december  2008 

 

Antal trykte blade:  150 stk.   

Forside: Øverst.  

Hvor heldig kan man være? 

Svøm lidt ud i det blå og vent. 

Du vil måske, som Jakob og Car-

sten, så få en belønning. Man-

ta´en kom svømmende os i møde 

og vendte omkring umiddelbart 

foran os. Ikke kun én gang. Den 

ville være sikker på, at vi havde 

fået et godt billede af den.  

Foto taget på Rødehavsturen i 

Juni på sydturen.  

Nederst:  

Foto-Ole har taget dette farverige 

billede i det danske farvand.  

 

Kære dykkerkammerat. 
  

Som du sikkert har læst adskilli-
ge gange i vort fantastiske blad, 
efterlyser vi artikler og billeder 
gerne med en tekst til.  Det er 
faktisk ikke et stort arbejde at til-
rettelægge bladet, hvis blot vi har 
materiale at arbejde med. Men 
det er et meget stort arbejde at 
gøre det uden hjælp fra klubkam-
meraterne. Send en artikel eller 
et sjovt eller spændende billede, 
som du har taget på en tur. Du 
kan også skrive om alt andet end 
dykning. Hvis du ikke synes, at 
du er helt god til at skrive, skal du 
blot ringe til os, og vi vil hjælpe 
dig med artiklen. Tænk over det, 
når du læser de næste sider…  
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AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Torsdag d. 13.  - 20. 11: 

Rødehavstur 

 

Tirsdag d. 21.10 kl. 18.30 

Fællesmiddag 

 

Tirsdag d. 21.10 kl. 19.30 

Et anderledes stormøde 

 

Mandag 17.11 

Åbent hus.  

 

Torsdag d. 20.11 

Bestyrelsesmøde.  

 

Lø. 29.11 Kl. 13.00 

Generalforsamling 

 

Lø. 29.11 Kl. 19.00 

Middag. 

 

Torsdag d. 4.12 

Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag d. 17.12 

Årets traditionsrige 

afslutning i svømmehallen 

 

Ønsker du en dykker tur  med 

båden, kan du blot henvende 

dig til en fra turudvalget eller 

en bådfører. 

Som et nyt forsøg på at hverve 

nye elever - eller nye medlemmer i 

hele taget - vil vi bede dig om at 

hjælpe din klub. 

Uddannelsesudvalget har planlagt 

en introaften mandag den 17. no-

vember 2008 kl. 20.00, hvor in-

teresserede kan få information 

om uddannelsen i Baracuda, lige-

som interesserede, som allerede 

er uddannede dykkere (alle slags 

certifikater), kan få en smagsprø-

ve på, hvilke fordele de vil få af at 

være medlem af vores dynamiske 

klub. 

Tidligere år har vi forsøgt os med 

annoncering i blade, opslag på bib-

lioteker, firmaer og lignende for 

at invitere potentielle nye med-

lemmer til åbent hus arrangemen-

ter. Resultaterne har været noget 

svingende, men bestemt ikke pran-

gende. 

Derfor vil vi i år, invitere dig til at 

være ambassadør for din klub, ved 

at benytte dit netværk til at kom-

me ud til så mange mennesker som 

muligt. 

Forsætter på næste side 

 

HJÆLP DIN 

KLUB – BLIV 

AMBASSADØR. 
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Vedlagt bladet finder du to plaka-

ter i A4 størrelse, som du kan 

hænge op på steder, som du fin-

der egnet – arbejdsplads, uddan-

nelsessted, idrætsklub eller lig-

nende. Der kan bestilles flere pla-

kater hos Carsten S.. 

Samtidig bedes du have antenner-

ne ude, hvis du i din omgangskreds 

har personer, som du ved, vil have 

glæde af at være medlem af vores 

klub – enten som kursist eller som 

allerede uddannet dykker. Vi hø-

rer ofte om tidligere dykkere med 

alle slags certifikater, som pusler 

med tanken om, at komme i gang 

igen – og det ville jo være oplagt, 

at de gør det i vores klub!!!! 

I det følgende får du skitseret 

tidsplan og økonomi i forbindelse 

med klubbens uddannelse, så du 

kan formidle disse oplysninger til 

dine interesserede venner, be-

kendte, arbejdskolleger etc. 

17.11.08 kl. 20.00  Intromøde. 

12.01.09 kl. 19:30 Velkommen til 

elevholdet 

15.01.09 kl. 19.00  Første teoriaf-

ten og derefter de fleste torsda-

ge indtil april. 

19.01.09 kl. 19.15  Svømmehals-

træning og derefter de fleste 

mandage indtil april.  

 Desuden er der mulighed for selv-

træning om onsdagen fra kl. 20. 

18. + 19. april 09   Åbentvandskur-

sus 

02. + 03. maj 09   Åbentvandskur-

sus 

16. + 17.  maj 09   Åbentvandskur-

sus 

Pris for 1. og 2. stjernet teorikur-

sus og 1. stjernet åbenvandskursus 

kr. 2.800,00. 

Betaling: Kr. 1.400,00 d. 1.12 og kr. 

1.400,00 d. 1. april 2009. 

Prisen omfatter: Bøger, logbog, 

dykkertabel, 1. stjernet dykker-

certifikat udstedt af DSF, som 

dog først kan udstedes efter be-

stået åbentvandskurser. 

Overbygningen med 2. stjernet 

åbentvandskursus kan erhverves i 

efteråret 2009 for kr. 1400. 

Prisen omfatter ikke medlemskab 

af Baracuda (pt. kr. 290 pr kvar-

tal) og læge-erklæring, ligesom 

eleverne skal budgettere med ind-

køb af våddragt og ABC udstyr. 

 

Yderligere oplysninger eller tilmel-

ding til kurset kan ske til kursus-

leder Bjarne G. og tak for hjælpen 

 

På uddannelsesudvalgets vegne 

Leif Helgestrup 
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TID:    Torsdag  d. 28. august   

STED:  Klubben 

Afbud:  Leif. 

1: Valg af dirigent.    

Jan O. blev valgt. 

2: Valg af referent såfremt se-

kretæren ikke er til stede. 

Sekretæren var til stede. 

3: Godkendelse og underskrift 

af referat fra sidste møde.   

Referat godkendt og underskre-

vet. 

4: U- og afsluttede opgaver. 

(Alle). 

Se vedhæftet. 

5: Orientering fra formanden. 
Hallen åbner 8. september. Car-

sten har lagt denne på groupcare 

og opslag på tavlen bliver gjort. 

Fliser ved port. Hvad med om vi 

gør som tidligere. Lægger et 

stykke træ ved kanten. 

12.-14. september og 19.-21. sep-

tember er der store arrangemen-

ter. Husk at hente båd i tide. 

Nøgler til Nitroxanlægget. Kr. 

200 i depositum. 

Det store ror stammer fra Piraya. 

Vi opbevarer det indtil videre, da 

de nu har fået lokaler sammen 

med KDC. 

Husudvalget beslutter placering: 

Referat af bestyrelses-

møde i Dykkerklubben 

Baracuda Ballerup: 

Weekenden den 13.-14. septem-
ber var en del baracuda´er dra-
get til Haderslev Fjord for at dyk-
ke sammen med Haderslev Dyk-
kerklub. Et arrangement som 
dykkerklubben laver i samarbej-
de med den lokale turistforening. 
Vi havde to fornuftige dyk på et 
par vrag og et enkelt dyk på en 
skrænt. Desværre blæste det en 
del, så destinationerne blev ikke 
helt som håbet. Men gode dyk, 
dog med begrænset sigt  ihygge-
ligt samvær med de to fra klub-
ben. Dejlige lejligheder, der gav 
en god ramme om arrangemen-
tet.  
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Kælder eller væg. 

6: Klubbens økonomiske sta-

tus: 

Jan O. 

Klubben er i besiddelse af en god 

sum penge som gemmes til de 

kommende store investeringer. 

7: Salg af regulatorer: 
Carsten. 

Det blev besluttet at et komplet 

sæt, 1.trin, octopus og 2. trin sæl-

ges for kr. 750,00 uanset tids-

punktet for seneste service. Pri-

sen blev besluttet ud fra, at et nyt 

sæt kan erhverves for under kr. 

2.000. 

8: Udvalgsrunde. 

      Uddannelsesudvalget. 

Holder 1. møde i slutningen af 

september. Der afholdes uddan-

nelse. Spørgsmålet er blot at få 

elever nok. 

 

      Materialeudvalget: 

Skal have ryddet op i bl.a. tov-

værk. 

 

      Turudvalget: 

Åbne turudvalg fortsætter. Dog 

efterlyses det, at der deltager fle-

re. Peppes op med is og  pande-

kager eller andet godt. 

 

      Sikkerhedsudvalget: 

Mange medlemmer, men møder-

ne er ikke altid lige godt besøgt. 

 

      Kompressorudvalget: 

Torben Bay har meldt sig ud af 

klubben. Allan har kompressor-

uddannelsen og er p.t. eneste 

medlem. 

 

      Fundraisingudvalget: 

Afventer projektbeskrivelse. 

 

      Redaktions- og webudvalg. 

Ingen har meldt sig til at forestå 

bladet. Carsten fortsætter ét år 

såfremt, der er nogle som vil  

hjælpe med at skaffe materiale. 

Foto-Ole hjælper med billeder og 

Jan Morgils hjælper med       an-

det arbejde. Flere søges. 

 

      Festudvalget: 

Efterlyser elevfest. Ellers er ni-

veauet på et minimum for tiden 

grundet manglende tilslutning 

ved en del tidligere aktiviteter. 

 

      Husudvalget: 

Var ikke repræsenteret. 

 

     Barudvalget: 

Der testes forskelligt øl for tiden. 

Ellers intet nyt. 

 

      Svømmehalsudvalget: 

Var ikke repræsenteret. 

 

      Fotoudvalget: 

Var ikke repræsenteret. 
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 9: Bådudvalg.  Carsten 

Der blev foreslået et antal med-

lemmer til udvalget, som skal 

udarbejde en indstilling til besty-

relsen omkring køb af ny båd 

samt varetage salget af den gam-

le. 

En liste over udvalgets medlem-

mer vil blive opslået på tavlen, 

når listen er endelig. 

Første møde forventes holdt i 

starten af oktober. 

Carsten laver et oplæg til drøftel-

se omkring de forhold, som der 

skal tages stilling til i forbindelse 

med anskaffelsen. Henrik taler 

med Roskilde Dykkerklub vedr. 

et besøg. 

10: Stormødernes fremtid.  

Stormøderne synes at have over-

levet sig selv og der efterlyses en 

ny model for ét       eller 2 årlige 

fællesmøder, som kunne være 

visionsmøder med et fremadrettet 

indhold. 

Der udsendes en invitation til 

Stormødet d. 21.10 bl.a. med det 

formål at drøfte dets fremtid. 

11: Gamle medlemmer har 

meldt sig ud. 

Desværre har Torben Bay og 

Henning Bekker meldt sig ud af 

klubben. Baggrunden er mangel 

på tid. Formanden kontakter dem 

for på klubbens vegne at takke 

dem for deres indsats. 

 

12: Nye medlemmer. 

 Nye medlemmer skal fremover 

have tilsendt en velkomstpakke. 

Dette skal ske, når kassereren 

modtager første kontingent. Je-

sper udarbejder et oplæg. 

13: Mødedatoer for året. 

 Næste møder  9. oktober, 20. 

november 

Stormøde tirsdag d. 21. oktober 

kl. 19.00 Med middag. 

Generalforsamling lørdag d. 

29.11 kl. 13.00, middag kl. 19.00 

14: Eventuelt:   

Klubben vil modtage en støvsu-

ger fra Carsten Hinz og en vaske-

maskine fra Birgit Søren Ritz 

checker vaskemaskinen.  

Jan O. og Jesper arbejder med 

strukturering af klubbens doku-

mentation, som vil kunne ses på 

hjemmesiden. 

 

Mødet afsluttet kl. 21.45 

Carsten 

Sekretær 
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Af Jesper Morgils 

Baracudaerne var i klart overtal da årets 

dykkerlederkursus blev afholdt. Vi stil-

lede med 6 af 9 mand, bl.a. som følge af 

at holdet med de trestjernede elever var 
tilmeldt. De øvrige var fra Holstebro, 

AUG og Haderslev. Vor mand herfra 

var imponeret af, at vi var dykkere nok 

til at have 10 – 12 mand i Haderslev og 

så 6 på kursus. Jeg tror, at vi en gang i 

mellem glemmer de mange fordele vi 

har af at være med i en klub med mange 

dykkere. 

På vandrehjemmet, hvor vi boede og 

havde teoriundervisning, var vi dog 

kollektivt i mindretal, da der var et tysk 

kor på besøg. De sang desværre ikke, 
mens vi hørte det. 

Vi lærte mange ting på kurset og der var 

”fælder” og hændelser over det hele! Vi 

lærte at sætte pris på at have en trailer 

med en hel båd i garagen. Vi skulle 

samle og oppuste forbundets båd, og det 

tog en krig. Hvorefter vi konstaterede, 

at den var utæt, så vi skulle have den 

lappet. Det var utrolige længder instruk-

tørerne gik til, for at se om vi var våg-

ne…… 
Herefter gik fredag aften med nødproce-

durer og opgaver til langt ud på aftenen 

kun – behageligvis – afbrudt af pande-

kager. 

Lørdagen tilsmilede os med strålende 

solskin og blev en helt fantastisk dag. 

Men sikke mange ulykker. Der var flere 

på ét dyk der, end vi oplever på flere år 

i Baracuda. En af dem var, at Thomas 

fingerede at have fået hånden i bådens 

skrue. Det gjorde han så livagtigt, at 

mindst 10 lokale fruer stimlede sammen 

for at se, hvad der skete. Sig ikke at den 

mand ikke har kvindetække! 

Vi fik alle en tørn som dykkerledere, og 

jo mere stressede instruktørerne kunne 

gøre os, jo mere fornøjede så de ud. 
Nogle klarede det bedre and andre og 

nogle af blev næsten helt hylet ud. Min 

figurant døede formenligt, men det var 

en gæv jyde fra Haderslev, som heldig-

vis ikke bar nag. 

Hvad lærte vi så? Det vigtigste var nok 

at delegere, så at der var mere tid til at 

bevare overblikket. Dykkerlederne i 

Baracuda er nok mere praktiske grise, 

end forbundet lægger op til, så det var 

interessant t se værdien af at bevare 

overblikket i pressede situationer. Vi 
lærte også at kontrollere venligt, men 

med myndighed. Det at forebygge er 

meget vigtigt, at egen-, makker- og dyk-

kerledertjek bør gennemgås systema-

tisk. Gør vi altid vore tjek grundigt nok 

i Baracuda? Vi lærer at gøre dem, men 

husker vi det, når vi nu dykker med den 

samme gode klubkammerat igen og 

igen? Kan vi altid få en stand-by dykker 

i vandet hurtigt nok, eller tror vi bare, at 

vi kan? 
Det kendte nødsignal for at få dykkerne 

op af vandet, at slå to stykker stål sam-

men – førte til mange konstruktive for-

slag, da vi ikke havde medbragt noget. 

Der var også velmente forslag, da nogle 

mente, at vi altid have jern ved hånden. 

Det blev dog afvist både fordi det var 

politisk ukorrekt, og fordi signalet også 

skulle virke i koldt vand. 

Tak til klubben for at sende os af sted. 

Der er forhåbentlig tale om en investe-

ring i op til flere kommende instruktø-
rer, men under alle omstændigheder var 

kurset et godt indspark til arbejdet med 

fortsat sikker dykning... 

 

DYKKERLEDER- 

KURSUS 

2008 
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Af  Dan Andersen 
”Som apparatdykker har vi alle taget 
en eller anden form for certifikat, 
som gør os i stand til at dykke, både 
med korrekt udstyr, men også til en 
begrænset dybde, alt sammen med 
fokus på egen og makkerens sikker-
hed. 
Som dykker har vi alle en interesse i 
at forbedre os som dykkere, både 
for at kunne prøve mere under 
vand, men også for at kunne hånd-
tere flere situationer på og i vand.  
Sidste men ikke mindst, at sikre en 
forsat udvikling af vores dykkerklub, 
hvor så mange som muligt kan 
trække læsset.” 
Med dette oplæg, tilmeldte 6 Bara-
cuda’er sig til uddannelsen til 
CMAS*** dykker.  
En del forudsætninger skulle dog 
være opfyldt for at starte, såsom:  
Kursisten skal have CMAS 2-
stjernede dykkercertifikat eller PADI 
Advanced Open Water og PADI 
Rescue certifikater samt praktisk 
dykkererfaring svarende til hvad der 
kræves ved certificering til CMAS 2-
stjernede dykkercertifikat - eller til-
svarende viden og færdigheder efter 
instruktørens vurderinKursisten skal 
have en af Dansk Sportsdykker For-
bund godkendt lægeattest, der er 
mindre end 5 år gammel (3 år for 
kursister over 40 år) Kursisten skal 
indenfor det sidste år have deltaget i 
et førstehjælpskursus godkendt af 
Dansk Førstehjælpsråd Kursisten 
skal have speedbåds bevis Derud-
over skal kursisten - inden et bevis 
kan udstedes, have erfaring fra 
mindst 50 dykninger i åbent vand, 
hvoraf 20 skal være dybere end 25 

meter 
Den 9 Januar started vi så med fy-
sisk træning i svømmehal, hvor den 
enkelte kursist fra gang til gang til-
rettelagde undervisning for de an-
dre. Det ledte til en prøve omfatten-
de alt fra distance svømning, svøm-
ning under vand, bjærgning og løs-
ning af praktiske opgaver under 
vand. 
Sideløbende var der ca. én gang 
ugentligt teori undervisning, hvor 
den enkelte kursist fra gang til gang 
tilrettelagde undervisning for de an-
dre. alt i alt en fremgangsmåde alle 
var rigtig godt tilfredse med. Teorien 
afsluttede med en prøve. 
Kursisterne skulle også gennem et 
weekend kursus i dykkerledelse, 
hvor alle tænkelige opståede dyk-
kerulykker praktisk blev afprøvet 
med kursisten som dykkerleder – 
kurset blev afhold af forbundet. 
Afslutningsvis skulle der gen 
nemføres prøver i åbent vand så-
som; 1500m overflade svømning i 
ABC udstyr, 1000m overflade svøm-
ning i fuld udstyr,  undervandsnavi-
gation med og uden kompas, dybde 
dykning med planlagt deko stop og 
ophæntning af ”bevidstløs makker” 
De 6 var blevet til 5, som 5. oktober 
2008, efter et langt forløb og med 
stor hjælp fra klubbens instruktører, 
kunne kalde sige CMAS*** dykker. 
Efterskrift. Red.  Året 2008 har væ-
ret præget af mange uddannelser. 
Et positivt tegn på en aktiv  klub og 
et synligt bevis på, at der er mange 
aktive kammerater, der også frem-
over ønsker at yde en indsats for 
klubbens fremtid. Ligeledes et bevis 
på, at de gamle stadig er aktive med 
uddannelserne 

3* KURSUS 
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Vore nye dykkerledere og deres instruktører.  En fan-
tastisk begivenhedsrig weekend sammen med dygti-
ge og engagerede forbundsinstruktører. 



11 



12 

vores gummibådsture har det 
mange gange - når vejret har set 
ud til at blive fint - været forsøgt 
at dykke på Martina. Allan har 
styret båden til Martina vel viden-
de, at det kun er engang imellem 
er muligt at dykke dér. Vraget 
ligger jo for det første midt i sejl-
renden, så sigten skal være god, 
og mange gange er det diset el-
ler tåget når det er stille vejr, hvil-
ket gør at det ikke er så smart at 
ligge for anker i sejlranden uden 
at kunne flytte sig. 
Vi har en gang prøvet at ligge 
forankret til vraget i god sigt 
mens en stor coaster stod ud af 
Sundet med retning mod os og 
først drejede af i sidste øjeblik. 
Andre gange er der strøm – me-
get strøm! Vi har prøvet at fange 
vraget med ankeret og så smide 
linet med det store ”jordbær”, og 
jeg har flere gange set den bøje 
næsten blive trukket under van-
det af strømmen. Derfor bliver 
det så ofte til Kullen i stedet for, 
og det skal så helst være Para-
dishamn, så vist må siges at væ-
re det bedste dykkersted på Kul-
len. 
Omvendt har vi også været på 
Martina i flot solskin og stille vejr, 
og har dér mødt 5-6 andre dyk-
kerbåde, som lå forankret som 
perler på en snor. Det var bare 
om at tage et nummer, så man 
kunne komme i vandet, når det 
blev ens tur. 
Det første dyk for år tilbage på 
Martina brugte Allan og jeg med 

Af Foto-Ole 
Beretning fra en dykkertur i juli 
Det er ikke helt nemt at komme i 
nærkontakt med dette vrag, som 
i virkeligheden kun er et halv 
vrag fordi det kun er agterdelen 
af vraget, som man normalt øn-
sker at besøge. Kemikalietank-
skibet blev klippet over under en 
kollision en snetåget nat med et 
tysk containerskib for ikke så for-
færdelig mange år siden, nemlig 
28. marts 2000. Kollisionen førte 
desværre til at fem ud af en be-
sætning på 7 søfolk omkom. Der 
gik over et halvt år inden det 
nedlagte dykkerforbud på vraget 
blev ophævet. Da var de om-
komne blevet bjærget og vraget 
tømt for saltsyre. Agterdelen står 
ret op på bunden på 24 meter 
vand ca. en sømil vest for Kul-
lens spids, og den forreste del 
ligger ca. en sømil længere mod 
nord. 
Den forreste del, som især be-
står af lastrummet, ligger med 
bunden i vejret på ca. 18 meters 
dybde. Der skulle efter sigende 
ikke være meget at se, men jeg 
har nu ikke været der endnu, 
men det kunne egentlig være 
interessant selv at se det. 
Agterdelen har jeg haft lejlighed 
til at dykke på 4-5 gange, selvom 
jeg har været på stedet mange 
flere gange gennem årene. På 

EN TUR TIL 

MARTINA 
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at få genmonteret min flaske på 
BCD´en, som var en ikke særlig 
velkvalificeret brugt model, jeg 
havde købt billigt af Torben Bay 
til erstatning for mit gode gamle 
lokumsbrædt. Flasken blev mon-
teret, og vi fik set styrehus og det 
meste af de apparater og det 
elektroniske grej, som stadig be-
fandt sig på vraget. På det tids-
punkt var ikke særlig megen 
overgroning med søanemoner 
m.v., og man kunne f.eks. tyde-
ligt se Martina-navnet på agter-
delen. 
Nu her i juli i år lykkedes det så 
igen at dykke på vraget, som 
med alderen er blevet et flot vrag 
med meget kraftig overgroning 
med søanemoner, sønelliker og 
dødemands hænder.  Med den 
gode sigt på 5-10 meter vraget 
var det guf for en uv-fotograf. Mit 
spejlreflekskamera sammen med 
min gode gamle blitz fungerede 
fint, og jeg fik taget nogle af de 
billeder, jeg var ude efter, nemlig 
både den flotte begroning og en 
dykker for at give størrelsesfor-
hold og perspektiv - altså flotte 
farver i forgrunden og afbalance-
ret baggrundslys. Allan var en 
tålmodig model til disse billeder. 
Jeg må nok – for at sige det mildt 
- indrømme, at den digitale foto-
grafering er kommet for blive, når 
jeg sammenligner med de bille-
der, som jeg tidligere har taget af 
samme motiv – selvom det var 
Stidsen på de gamle billeder – 
de digitale er langt bedre, og så 

kan man jo se resultatet dernede 
og kan ændre blitzstyrke og ka-
meraindstillinger, så det går op i 
en højere enhed. Og så er der jo 
autofokus. 
Min måde er at rette blitzen lige 
fremad, blænde godt ned f.eks. 
til blænde 11 eller 16 og så finde 
den blitzstyrke som giver gode 
farver tæt på og til sidst regulere 
tiden, så baggrunden bliver be-
lyst rigtigt eller en lille smule un-
derbelyst. 
Nede på den bløde bund ved 
underskæringen helt agter var 
der nogen strøm. Her så vi en 
enkelt sej, som svømmede væk, 
da den så os. Det var vel meget 
naturligt med alt det blitz´seri! 
(nyt dansk ord?). Her tænkte jeg, 
at det var bedst at bruge frogkick 
for ikke at hvirvle for meget bund 
op, men benene og knæene ville 
ikke rigtig i gear, og da slet ikke 
baglæns. Det var den rene ynk! 
Vi gik hele tiden på de 45 minut-
ter ud, da vi begge lige skulle 
fotografere 100 billeder hver (der 
er jo masser af ”film” i sådan et 
kamera), og da det var en nydel-
se at se vraget med overbegro-
ningen i den gode sigt. Andre 
kom op efter måske 20 minutter 
og havde været vraget rundt fle-
re gange. Vi var dog alle enige 
om, at det var blevet et flot vrag 
og at dykket havde været super. 
Efter det flotte dyk på Martina 
sejlede vi vanen tro til Kullens 
bedste dykkersted nemlig Para-
disham, hvor vi havde et fint af-
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slappet dyk. Jeg tænkte på, at 
det vel var ca. 45 år siden, jeg 
første gang dykkede fra Kullens 
klipper i udstyr som er meget 
langt fra dagens velkvalificerede 
udstyr f.eks. vinterdyk i 5 mm 
dårligt siddende våddragt, som 
oven i købet var våd inden dyk-
ket, fordi vi var flere som skulle 
dele samme dragt. Ingen afba-
lanceringsmulighed (det var før 
lokumsbræddernes tid). Vi valgte 
blyvægten på bæltet efter hvor 
dybt, vi havde tænkt os at dykke. 
Jeg tør næsten ikke nævne det: 
ingen mellemline, ingen bøje. Vi 
havde et system med fordeling af 
rollerne i makkerparret: den ene 
førte an og den fulgte efter. 
 Vores yndlingssted dengang var 
Palnatokes Kløft, som ligger lidt 
øst for Paradishamn; der var en 
meget kortere men meget stejle-
re tur til vandet. Stedet er i dag 
afspærret med hegn, og der er 
flere skilte der fortæller at det er 
meget farligt at nærme sig heg-
net. Der slæbte vi alt dykkerud-
styret ned og op igen. Tiderne 
var sådan, at man bare skulle 
tage alt på en gang: flasker på 
ryggen, blybælte om maven ryg-
sæk med dragt m.v foran på bry-
stet, madpakke, drikke og kame-
ra samt andre løsdele i hænder-
ne.  Det er ikke mærkeligt, at 
ryggen og knæene ikke har det 
helt godt i dag, og at det kniber 
meget med svømme baglæns 
frogkicks – ja, det baglæns går 
faktisk slet ikke – men man bliver 

jo heller ikke mere smidig med 
alderen. Hvor er det dejligt, at vi 
har en gummibåd i klubben... 

 

TID:  Torsdag  d. 9. okt. kl. 19.00 

STED: Klubben 

Afbud: Jan 

 

1: Valg af dirigent. 
  Jesper 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede.   

 Carsten 

 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

 Referat underskrevet. 

 

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

 Se vedhæftet. 

 

5: Orientering fra formanden. 
 Ny telefonsvarer bestilt. 20 kr. pr. må-

ned. Formanden aflytter. 

 Alternativ løsning af telefon og alarm-

kald blev drøftet i denne forbindelse, da 

der kan spares betydelige beløb. Ven-

Referat for bestyrelses-

møde i Dykkerklubben 

Baracuda Ballerup: 
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skabsklubberne, Rødovre, Ishøj og 

Brøndby. Samarbejdet er endnu ikke 

helt kørt i stilling, men der arbejdes 

fortsat på dette. Bl.a. vil det være en 

fordel at have samarbejde omkring båd-
ture, når én af klubberne er uden båd 

f.eks. p.gr.a. uddannelse eller andet. 

 

6: Klubbens økonomiske status: 
 Klubbens økonomi er fortsat god. 

Overskud på ca. 40.000 efter afskrivnin-

ger. Klubben er særdeles likvid. 

 Der oprettes en opsparingskonto til køb 

af ny båd. 

 

7: Medlemssituationen.  Leif. (Leif 

fylder ud). 
 Klubben har fortsat ca. 180 medlemmer 

– incl familie, passive og støtte. Antal 

DSF medlemmer pr. 011008 er 119. 

 

8: Udvalgsrunde. 

      Uddannelsesudvalget:  

 Der er netop blevet uddannet 5 stk. *** 

dykkere. Certifikater ønskes overrakt 

ved generalforsamlingen. Om muligt. 

Uddannelsesudvalget holder åbent hus 

d. 17.11.08 Uddannelserne for det kom-
mende år er besluttet. 1* kursus starter i 

januar. 2* i efteråret, såfremt der er 

elever nok. Der er p.t. ingen elever til-

meldte. Henrik afholder Nitrox og blen-

der kursus og gennemgang af nitroxan-

lægget. 

 

      Materialeudvalget:  

Båden skal til almindelig serviceefter-

syn. Gearet skal checkes for uregelmæs-

sige fejl. 

 

      Turudvalget:  

Møde afholdes snarest. Ole og Carsten 

vil arrangere en kuttertur i det nye år. 

 

      Sikkerhedsudvalget:  

Logbog er godkendt. Udvalget arbejder 

med at arrangere dykkerøvelser. 

 

      Kompressorudvalget:        
Allan og  Ole har gennemgået kompres-
sorkurset. Så udvalget er sikret. 

 

      Fundraisingudvalget: 

Genoptager arbejdet, når der er udarbej-

det en ønskeliste med et budget for den 

nye båd. Kommer fra bådudvalget. 

 

      Redaktions- og webudvalg. 
 Carsten fortsætter i redaktionen med 

hjælp fra flere medlemmer. Redaktions-

udvalget bliver således udvidet for at 

mindske arbejdet for den enkelte.       
Søren står for hjemmesiden. 

 

      Festudvalget: 

Udvalget søger nye kræfter. 

 

      Husudvalget: 

Ole vil finde en egnet plads for Piraya´s 

rat. 

      Barudvalget: 

Går godt. Spændende påhit med øl i 

varierende kvaliteter. 
 

      Svømmehalsudvalget: 

 Intet nyt. 

 

      Fotoudvalget: 

 Afholder møde med interesserede foto-

entusiaster. 

 

 9: Bådudvalg.    

 Der nedsættes et udvalg under stormø-

det d. 21.10 med Carsten som formand. 

 Det blev besluttet, at båden kan erhver-
ves inden næste sæson og at der  kan 

slås til, såfremt der opstår et godt tilbud 

på en ny eller nyere båd. Carsten er 

villig til at mellemfinanciere købet ind-

til afdragene på kompressoren udløber i 
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efteråret 2009. Dette gøres rentefrit. 

Udvalget udarbejder et oplæg til finan-

siering bl.a. gennem klubbens medlem-

mer. Fundraisingudvalget skal på ba-

nen, når de får et oplæg fra bådudvalget. 
 Da det bliver klubbens største investe-

ring lægges der vægt på, at alle interes-

serede kommer med deres mening om 

båd, udstyr, indretning  Carsten indhen-

ter tilbud på salg af den nuværende båd 

med alt udstyr incl. trailer. Den nye 

GPS og radio vurderes særskilt. Der er 

p.t. en køber til båden, men prisen skal 

som nævnt vurderes. Omkring finansie-

ring af båden er der følgende strenge at 

spille på:  

Egenfinanciering fra overskydende li-
kviditet samt salg af nuværende båd. 

Lån fra klubmedlemmer. 

Tilskud fra fonde. 

Lån fra Cb Svendsen a/s. 

Det er bestyrelsens holdning, at klubben 

ikke må sætte sig i lån, der overstiger 

 2.500 – 3.000 kr. pr. måned. Den ende-

lige grænse sættes af bestyrelsen ved en 

senere lejlighed. 

 

10: Stormødernes fremtid.   
Indholdet for det kommende stormøde 

d. 21.10 blev drøftet: 

      1: Nedsættelse af bådudvalgets 

medlemmer. 

      2: Stormødernes fremtid drøftes. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at stor-

møderne har overlevet sig selv. 

Det ønskes derfor undersøgt, hvad klub-

bens medlemmer ønsker af 

fællesmøderne.  Visionære og konkrete 

tiltag for at sikre en klub, der til stadig-

hed er i god drift og i nær kontakt med 
medlemmerne. 

 

11: Mødedatoer for året. 

Næste møder  20. november, 4. decem-

ber. Alle kl. 19.00 

 Stormøde tirsdag d. 21. oktober kl. 

19.30 Fællesmiddag kl. 18.30 

Generalforsamling lørdag d. 29.11 kl. 

13.00, middag kl. 19.00 

       

12: Eventuelt:   

 Ordet var frit. 

 

Mødet afsluttet kl. 22.15 

 

Med venlig hilsen 

 

Sekretæren. 

Carsten  

Jan Morgils har talt med  

 Amager Strand. 
 

Det er ikke tilladt at køre op på beton   

relaet og læsse af. Grunden til 

dette er at betonen ofte bliver påkørt og 

er  bekostel ig a t  r eparere. Vi 

må henvise til at have en sækkevogn 

med som man kan aflåse som en cykel. 

 

Endnu engang tak for din henvendelse, 

det glæder os at du nyder stranden. 
 

Med venlig hilsen 

 

Adrian S 

Informationsmedarbejder 

 

Amager Strandpark I/S 

Njalsgade 13, 5. 

 

2300 København S 
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Indkaldelse til  

ordinær generalforsamling 

i  

Baracuda Dykkerklub Ballerup 

 

Lørdag d. 29.11.06  kl. 13.00 

i klublokalerne. 

Dagsorden:  

1: Valg af dirigent. 

2: Formanden aflægger beret-   

     ning for det forløbne år.  

3: Revideret regnskab forelæg- 

    ges. 

4: Behandling af eventuelle ind - 

    komne forslag. 

5: Fastsættelse af kontingentstør- 

    relse.  

6: Valg af bestyrelsesmedlem- 

    mer (som er på valg).  

7: Valg af udvalg. 

8: Eventuelt 

 

Forslag til generalforsam-

lingen  skal være bestyrel-

sen i hænde senest 10 dage 

før generalforsamlingen.   

 

På gensyn 

Bestyrelsen 

Du indbydes til den 

årlige FESTMID-

DAG i forbindelse 

med generalforsam-

lingen i klublokaler-

ne: 

 

Lørdag d. 29. novem-

ber kl. 19.00 

 

Festudvalget byder 

på en lækker middag 

for kun kr. 150,00 pr. 

person. 

 

 

 

Tilmelding i klubben. 

På festligt gensyn 

Festudvalget.  
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FORMANDENS ORD 

ti

Af Ole  

Oktober måned. Regnvejr og 
blæst. Et rigtigt møgvejr når 
snakken går på dykning. Dyk-
ker sæsonen går på hæld og 
jeg håber, at alle har fået dyk-
ket i år, om ikke nok, så i hvert 
fald så I kan kikke tilbage på 
et godt dykker år. 
Sæsonen har på sin vis været 
lidt mærkelig. Der har været 
en masse uddannelse, som 
har lagt beslag på båden. Vej-
ret har i perioder stillet sig på 
tværs og så har der været 
gjort forsøg på at etablerer et 
samarbejde med de dykker-
klubber, der ligger omkring os. 
Tilslutningen til disse ture har 
været beskeden, selv om de 
vrag, der skulle dykkes på, 
ikke har været kendte i vores 
klub. 
Fra de få som har deltaget, 
har jeg kun hørt positivt fra, så 
vi vil forsøge at fortsætte. Ge-
vinsten skulle gerne være, at 
vi får mulighed for at komme 
af sted på en tur, der ellers 
ville være aflyst alene af den 
grund, at vi har kontakt til de 
andre klubber og vil kunne 
finde de par dykkere, der skal 

l for at vi kan komme afsted. 
At vi skal ud og dykke er jo 
klart. Og hvor, må vi så finde 
ud af. I de seneste par år har 
vi haft åbne turudvalgsmøder. 
Der har desværre ikke været 
den store tilslutning til disse 
møder, så det er svært at fin-
de ud af, hvad vi skal dykke 
på og hvor. 
Hvor finder vi inspiration til de 
nye gode dykkersteder? På 
nettet, i samtaler med andre. 
Fra de andres klubbers blade, 
fra familie, arbejdskollegaer 
eller andre du snakker med. 
Fortæl om det i klubben, giv 
ideen videre til andre, og kom 
til turudvalgsmødet og fortæl 
om det, deltag så i planlæg-
ningen af turen. Hvorfor ikke 
komme til mødet og sige, ”Jeg 
vil gerne til ….” ”Jeg har un-
dersøgt muligheden for at 
dykke på …” ”Jeg vil gerne stå 
for en tur til …”  
Vi har været på Kullen i man-
ge år. Og Bornholmerturen er 
på vej ind i det femte år. Skul-
le vi prøve at kikke efter andre 
steder, hvor vi kunne få lige 
så hyggelige og gode dykker-
oplevelser. Kunne vi køre til 
Trelleborg. Kunne vi køre til 
Langeland. Eller Als, eller ….  
Da jeg startede i klubben for 8 
år siden, var der stadig kutter-
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ture. En kuttertur var faktisk 
inkluderet i uddannelsen. Den 
blev bare ikke til noget pga 
vejret. Sidste kuttertur blev 
arrangeret for 6 år siden og 
blev aflyst pga manglende til-
slutning. Er der ingen i klub-
ben der gider kutterture, så 
skal vi selvfølgelig ikke arran-
gerer dem, men omvendt så 
kunne de få der gerne vil, hæ-
ve armen sige til eller lige 
frem prøve at arrangerer den. 
Mangler der tilslutning, så kan 
vi sikkert finde et par stykker i 
de andre klubber, så der er 
økonomi i det og turen kan 
blive til noget. 
På det seneste møde med de 
andre klubber, talte vi om at 
lave en fælles tur. Lige plud-
selig ville vi have rådighed 
over 2 eller 3 både med mu-
lighed for både at lave vragtu-
re og naturdyk uden at tilside-
sætte sikkerheden. 
Skal vi fortsat være en dykker-
klub, så skal vi ud og dykke. 
Vi skal uddanne nye dykkere 
og vi skal arrangere de dyk-
kerture som klubbens med-
lemmer gerne vil med på. Det 
gøres nemmest, hvis dem der 
har en mening om, hvor turen 
skal gå hen, råber op og giver 
en hånd med i planlægningen. 
 

Lad snakken gå i klubben om 
nye dykkersteder og lad os 
komme ud på dem så hurtigt 
som muligt. 
 
Vel mødt i klubben. 

 

Klubben har investeret i 

nyt udstyr, derfor sælges  

 

KOMPLETTE REGULA-

TORSÆT  

 

FOR  

KR.  750,00 

 

 

BEGRÆNSET ANTAL. 

 

Du kan kontakte Carsten  

På 40105286 

KLUBUDSTYR  

BILLIGT TIL SALG 
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Begge billeder er far turen til Rødehavet i juni til Sct. Johns. Såvel forplejningen om-

bord på det gode skib Amalia og dykkene var i særklasse. Kahytter med separate dus 

og toilet. En kok og hans kollegaer ud over det sædvanlige. Den kommende tur i no-

vember til  Brothers er med samme båd. Foto: CBS 


