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Næste Baracuda udkommer i  

Marts 2009 

 

Deadline er  4. marts 

 

Antal trykte blade:  150 stk.   

Forside:  
To af klubbens foto-ekvilibrister 

har været på tur. 

Øverst.  

Foto Oles datter hviler i sig selv og 

det klare blå vand i Grækenland. Se 

Foto Oles sommerartikel, som starter 
på side 10  

 

Nederst:  

En pindsvinefisk og en soldaterfisk 

stod side ved side med nogle vrag-

stumper i baggrunden, og lod sig foto-

grafere på Cabo Verde ved øen Sal.  

Toms rejseartikel begynder på side 

11. 

Kære dykkerkammerat.  
Nye ansigter i redaktionen.  

Carsten er blevet forfremmet til 

”Æresredaktør”. Det betyder, at Car-

sten  vil blive endnu mere insisterende 

når han lugter ”Den gode Historie”.  

Til gengæld har han fået en række 

praktiske hjælpere: Jan M. Dan A. og  

yderligere fra næste nummer: Gitte F. 

Billed - og medredaktør mv.: Foto 

Ole. 

 
Andre med lyster i retning af blad-

virksomhed, kan begynde her. Der er 

frit slag for drømme, ideer og spøjse 

indfald. Du skal bare kunne overbevi-

se bladudvalget om at det er genialt, 

det du har gang i. :-) 

Og så møde op på redaktionsmøderne, 

som bliver åbne for alle medlemmer. 

 

Næste møde: 

Den 26 januar kl. 21.00 
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AKTIVITETS 

KALENDEREN 

17.12.08 Årets traditionsrige 

afslutning. Denne gang i klublokaler-

ne, svømmehallen er lukket.  

 

 
28.12.08 søn.: Juledyk med Glügg og 

brune kager - Gratis 

11.01.09 sønd. Gummibådstur 

20.01.09 tirs.  Bestyrelsesmøde. Kl. 

19 

08.02.09 sønd. Gummibådstur 

22.02.09 sønd. Fastelavn Fælles ar-

rangement med de lokale klubber 

03.03.09 tirs. Bestyrelsesmøde. Kl. 19 

07.03.09 lørd.  Endags tur til Lillebælt 

12.03.09 tors. Medlemsmøde. Kl. 

19.30   
28.05.09 tors. Bestyrelsesmøde. Kl. 

19 

 

 

 

ØNSKER DU EN DYKKERTUR  

MED BÅDEN, KAN BU BLOT 

HENVENDE DIG TIL EN FRA 

TURUDVALGET ELLER EN 

BÅDFØRER.  

 

 

 

Lederen 

På bladudvalgets vegne vil jeg gerne 

proklamere, at vi fortsat vil gøre vores 

yderste for at samarbejde med alle 

mediabevidste udvalg i klubben. Alle 

gode fotos, tegninger o.l. vil fluks 
blive søgt overgået/eller kopieret og 

anvendt i bladets tjeneste. 

 

Der er gode kræfter både i Webud-

valg, fotoudvalg og sågar uddannel-

sesudvalget, der godt nok på det sene-

ste har samarbejdet lovligt letsindigt 

med BT og offentliggjort hårrejsende 

historier om doping i klubben.  

Det er ikke en sensationslinje vi kan 

støtte. Vi kan derimod love at vi vil 

bringe alle dybdeborende historier, 
der kan fremme det sunde dykkerliv i 

klubben ved at få dem frem på over-

fladen af de danske dykkervande.  

 

Dette nummer af bladet er et godt 

eksempel på dette. Læs de afslørende 

og sandfærdige kendsgerninger, der 

førte til  en helt uventet uddeling af 

årets Ferdinand.  

 

God Jul  og godt Nytår. Jan M. 
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Årets to 2-stjerne-elever manglende 

natdyk for at få udleveret deres certi-

fikater, så i den anledning arrangerede 

vi et natdyk ved Amager Strand. 

Mange benyttede også lejligheden til 
at slutte fyraftensdyk sæsonen af. 

Natdykket fandt sted den 10. oktober 

2008 og selv om vejrudsigten ikke 

lovede for godt, så mødte vi mange 

mand (m/k) frem. 

 

Oprindelig var det planen at dem der 

havde lyst kunne blive afvejet til opti-

mal vægt. Men på grund af regnen og 

kulden var der ikke den store tilslut-

ning til dette. Vi aftalte derfor at det 

ville blive gennemført i foråret. 
 

Vi startede med at opsætte et sikkert 

dykkerområde, med blinkere, overfla-

de bøjer og overflade signal-A flag. 

Det hele blev oplyst med lygter og 

knæklys. Derudover havde vi tændt et 

bål på stranden, så vi altid kunne fin-

de basen på land. På grund af molen 

havde vi roligt vand, modsat den syd-

lige side af molen hvor bølgerne pres-

sede på. 
 

Aftenen startede med at vi spiste lidt 

godt grillmad, så var basis lagt for et 

godt dyk :-) 

 

Birgit havde til aftenen i samarbejde 

med ”Erik slagter” arrangeret noget 

ekstra godt. Dette natdyk var også 

afslutningen på en god lang sæson 

med torsdag fyraftensdyk. 

 

Vi havde nogle fantastiske dyk med 

masser af liv. Der var krabber og fisk 

i alle størrelser. 

Vandet var dejligt roligt og sigten var 
rimelig. Gearløs øjne strålede som et 

lille barn, der lige havde opdaget at 

næsten alle gaverne under juletræet 

var til ham. Grunden var selvfølgelig 

hans nye dykkerlygte, som kunne lyse 

det meste af amager-kystlinien op. 

 

Efter en god og hyggelig aften skylle-

de vi vores udstyr i de nærliggende 

brusebade. Pakkede vores ting sam-

men og kørte hjem. Personlig var vi 

først hjemme på den forkerte side af 
midnat, men vi kørte også forbi i 

klubben for at skylle klubudstyr mm. 

 

Men det er bestemt ikke sidste gang at 

vi er på natdyk ved Amager Strand, så 

vi planlægger at gentage successen 

næste år – den 9. oktober 2009. 

 

Gitte og Bjarne 

  

P.S Et par af dykkerne så en pæn stor 
havørred stå og hvile derude i åle-

græsset.  

De var helt oppe at køre da de kom 

ind… munden stod ikke mens der 

meget forståeligt blev forklaret og 

fortalt…. 

(Tilføjet af jan o) 

Årets sidste natdyk 
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Tak til Ole B. for at have sendt Mak-

kerstafetten videre til undertegnede.  

 

- Hvornår og hvorfor begyndte du 

at dykke? 
Jeg ved ikke præcist, hvornår min 

interesse for dykning startede, men 

som jeg husker det så har jeg siden 

jeg var barn haft den ide at jeg skulle 

starte på at dykke.  Da jeg bor i Frede-

rikssund, og der ikke var nogen dyk-

kerklubber i Frederikssund, måtte jeg 

kigge mig lidt omkring i nabo kom-

munerne.  Jeg ringede til Baracuda, 

og fik at vide at jeg bare kunne dukke 

op.  Jeg spurgte så min gamle studie-

makker Henrik P. om det ikke også 
var noget for ham, og jeg vil da sige 

at han ikke afviste det helt, men han 

gik nu heller ikke med hænderne op-

pe.  Alt dette skete i sensommeren 

1989.  

- Hvor mange dyk har du haft? 
Dem som kender mig, ved at logbog 

ikke er min stærkeste side (desværre) 

så på et eller andet tidspunkt gik der 

kludder i systemet, og jeg begyndte at 

skrive dato i stedet, når jeg nu en gang 
imellem fik logget et dyk. De første 

mange år havde jeg vel en 30-50 stk. 

vragdyk om året, men da så min datter 

blev født, så gik det stille og roligt 

ned ad bakke. Nu logger jeg vel 5-10 

stk om året  og det er inclusive dem 

jeg tager på mine ferier. Det jeg for-

tæller dykkercentrene, når jeg er ude, 

er at jeg har over 300 dyk, men mere 

præcist kan jeg ikke side det. 

 

 

 

  Makkertjek – stafetten 

- Hvilken slags dykkerdragt bruger 

du, og hvorfor. 

Jeg bruger tørdragt, når jeg dykker 

herhjemme. Det skyldes udelukkende, 

at jeg er en frossenpind og kan stadig-
væk den dag i dag huske, hvordan jeg 

i min første våddragt, fuldstændig 

blåfrossen ved Kronborg stod og ven-

tede på at Lakridsen skulle komme op 

med bilnøglerne, så jeg kunne få no-

get tørt på. DER besluttede jeg mig 

for at få min første tørdragt. Jeg har 

haft både Neopren og trilaminat. Næ-

ste gang jeg skal have en ny dragt, så 

bliver det nok en compressed neo-

pren. Jeg synes, at den sidder bedre 

under selve dykket,  men når man er 
oppe i båden, tror jeg nok en trilami-

nat er mere fleksible.  

- Hvordan vil du beskrive dig selv, 

som dykker. (teknisk-, vrag- eller 

'blomster-dykker' eller lignende) 
Jeg startede afgjort som vragdykker, 

men i de senere år er jeg da blevet set 

på nogle stranddyk. 

- Er der noget du er specielt glad 

for ved dykning? 

Der ikke noget, som at stå op klokken 
06:00, kører, sejle, vaske udstyr og 

have brugt en hel dag, og så have haft 

30 minutters dykning og alligevel 

synes, at jeg har haft en god dag. OK,  

for mig er dykning, lige så meget det 

at være sammen med en masse hygge-

lige mennesker, som det er at dykke. 

- Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk? 

Det vigtigste for mig er at hele turen 

forløber stille og roligt, dvs at man 
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ikke stresser og dermed begår fejl. Et 

af mine allerbedste dyk, var på et 

sommertugt i Kattegat, hvor vi skulle 

dykke på U251. Da vi kommer ned, er 

der en helt ekstrem god sigt ,og jeg 
kan, mens vi går ned af bundtovet, se 

hele ubåden mit dem ganzen molevit-

ten. 

- Har du haft 'et dårligt dyk', og 

kan du beskrive, hvad der skete. 

Det dyk som jeg husker som et af de 

dårlige dyk, var på Brother Island 

(Ægypten) hvor jeg sammen med min 

makker Bjarne blev vækket alt for 

tidligt, og vi var bagud fra det øjeblik 

vi vågnede. Stress, dyk før morgen 

mad og kaffe. Alt i alt en dårlig start. 
Vi havde aftalt, at vi ikke ville svøm-

me ind i vraget og, at vi ikke ville alt 

for dybt på dagens første dyk. Og 

hvad sker der så? Jeg misforstår min 

makker, dykker dybere end planlagt 

og svømmer gennem vraget. Efter at 

have snakket med min makker efter-

følgende, er jeg blevet overbevist om, 

at jeg må have haft dybderus, siden så 

meget kunne gå galt. 

- Har du oplevet en uheldssituation 

på et dyk. 
7-9-13, så har jeg ikke rigtig haft 

uheld dog med undtagelse af ovenstå-

ende, som jo godt kunne have udvik-

let sig. 

- Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i 

dykker (tegn eller andet). 
Jeg forsøger altid lige at afklare for-

ventningerne til dykket, hvilken vej, 

hvad gør vi hvis der er strøm osv. 

Indtil ELEVEN overtog min makker 
Bjarne, så ville jeg nu sige, at vi kend-

te hinanden så godt, at vi næsten ikke 

behøvede at aftale ret meget om selve 

dykket. 

Det eneste jeg med sikkerhed siger til 

alle jeg dykker med er, at jeg skal 

dykke meget langsomt ned for ikke at 

få problemer med ørene. 

- Er der nogle ting, som du burde 

omtale eller spørge om, men ikke 

altid husker. 

Nej det synes jeg nu ikke. (Måske har 

jeg glemt det :-) 

- Er der noget udstyr, du drømmer 

om at få fat i, eller er der noget, du 

sværger til. 

I  mine vragdykker dage, kunne man 

jo ikke få en stor nok lygte. Faktisk 

var det sådan, at jeg gik i gang med at 

lave min egen 400 Watts lygte. Det 

eneste jeg nåede var nu et prøvedyk 

på 40 meter, uden elektronik, for at se 
om den kunne holde tæt. Det kunne 

den faktisk, men under det dyk indså 

jeg måske også, at den var blevet en 

anelse for stor. 

- Hvem skal have makkertjekket 

næste gang og hvorfor? 

Det er ikke fordi, jeg er blevet tosset, 

men jeg ved af bitter erfaring at de 

sidste linjer altid forsvinder i bladet, 

så derfor skriver jeg det næste afsnit  

2 gang :-) Jeg synes, at Bjarne G. alias 
GOKKE, skal have denne ære at skri-

ve næste makkercheck. 

Jeg synes, at Bjarne G. alias GOKKE, 

skal have denne ære at skrive næste 

makker check…. 

Af Peter O. 

Redaktionen, som jo på ingen måde 

tager afstand fra konstruktiv kritik, 

mener nu at have opfattet den sidste 

bemærkning med baggrund i andre 

forhold. Men det kunne jo nemt gå ud 
over forfatterens  endog meget gode 

forhold til Gokke. Så af denne årsag 

forbliver redaktionen tavs….  
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Der blev afholdt Baracuda Olympic 

uge 48 til uge 50 i 2008. 
Der var stor tilmelding og der har i alt 

deltaget næsten 30 forskellige perso-

ner. 

Den 12. november blev lodtrækning 

af de enkelte hold foretaget i klubben 

på helt tilfældig og officiel vis. Hel-

digvis viste holdene sig at være utro-

ligt jævnbyrdige. Da konkurrencerne 

startede i svømmehallen den første 

uge viste det sig dog, at der kun var ét 

hold der var gået i finalen både om 

mandagen og om onsdagen. Derfor 
blev der talt om "doping" og til de 

næste konkurrencer fik disse hold 

handicap. 

 

Da finalen blev afholdt den 10 decem-

ber blev tingene hurtigt afgjort, da 

hold 5 der havde flest point før finalen 

sejrede i de 2 første discipliner. Der-

med var legene reelt afgjort. Vi fort-

satte dog ufortrødent til den bitre ende 

om ikke andet så for at "udmyge" 
nogle af vores dykkerkammerater. 

 

Da alle konkurrencer var overstået 

skulle den endelige vinder findes. 

Jeg havde forberedt "blind-masker" til 

formålet, så det vindende hold fik  

påmonteret blind-maskerne og fik 

derefter besked på at den første der 

fandt en golfkugle på bunden i svøm-

mehallen ville være "Den Olympiske 

mester 2008". 

Desværre opgav alle finalister denne 
øvelse. Det viste sig at det var for 

besværligt at finde en lille golfkugle 

på lidt over 4 meters dybde når man 

havde "bind for øjnene". 

 

Så alle på vinderholdet bliver Olympi-

ske mestre og der vil til juleafslutnin-

gen blive trukket lod om præmierne 

blandt de fire på holdet. 

 
Vinderholdet endte med at være hold 

5 der bestod af Gitte, Holger, Bent og 

Sidse. 

 

Den endelige point fordelingen kan 

ses på tabellen på næste side. 

Selve OL bestod af 4 forskellige di-

scipliner, første konkurrence var 

"Badering-speed". Det foregik i et 

par bildæk-slanger hvor man for alvor 

skulle baske med armene for at gøre 

sig håb om at komme først. Da det var 
en stafet, så skulle der holdes skrue på 

hele vejen, det var jo ikke sikkert at 

næste m/k var ligeså hurtig som én 

selv :-). Skiftene i denne disciplin 

blev dog ofte afgørende for hvem der 

vandt. Specielt husker jeg, hvordan 

Allan uden held forsøgte at komme op 

på baderingen under et sådan skift. 

 

Øvelse 2 "Hæv-en-genstand" gik ud 

på at hæve et blybælte fra bunden af 
svømmehallen. Hævningen skulle 

foregå med de til formålet indkøbte 

hævesække (stor var undren da jeg 

var nede i Super-Brugsen for at købe 

masser af indkøbs-plastik-poser til 

denne øvelse !). 

 

Deltagerne gik også her til opgaven 

med stor entusiasme. Så meget at der 

(vistnok) ikke blev set en eneste flot 

jack-knife neddykning. Til gengæld 

var der en del pusten efter luft i over-
fladen. Et hold klarede sig dog meget 

flot, hold 6 hvor Aase og Peter skulle 

kæmpe alene 2 mod 3 eller 4. De tabte 

kun lige med en mundfuld luft, meget 

flot. 

Baracuda Olympic 
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Næste disciplin var "ABC-speed" og 

foregik i enkeltheat, hvor en enkelt 

deltager fra hvert hold konkurrerede 

Point-liste 

Hold nr Badering Hævesæk ABC 
speed 

Længst 
UV 

Point i 
alt 

Hold-1 2 2 0 0 4 

Hold-2 1 0 2 2 5 

Hold-3 0 1 1 1 3 

Hold-4 0 0 0 0 0 

Hold-5 3 3 2 0 8 

Hold-6 0 1 0 1 2 

Hold-7 1 0 2 3 6 

Hold-8 0 0 0 0 0 

ad gangen. Der blev ofte set at klor-

vand godt kan blive pisket til hvidt 

skum af arme og finner. Når vandet 

igen blev roligt kunne man høre delta-

gernes pusten efter vejret. Specielt 
står Bent's pusten hen for sig selv, han 

havde også en hård kamp da hans 

hold fik en doping straf som betød at 

han skulle svømme uden finner mod 

en modstander med finner. Trods det-

te blev Bent kun slået med ca. en halv 

personlængde efter de 100 meters 

svømning – meget imponerende.  

 

Den sidste disciplin til denne Baracu-

da Olympic var "Længst på bun-

den". 
De fleste havde den opfattelse at dette 

gik ud på at blive længst på bunden på 

en mundfuld luft, eller at svømme 

længst under vandet på en mundfuld 

luft. Hvilket det selvfølgelig overho-

vedet ikke var. Langt fra endda, der 

skulle nemlig kastes med "spyd". 

Denne disciplin havde intet med styr-

ke at gøre, teknik var her vejen til 

succes. 

At man kastede hårdt fik ikke 

"spyddet" længere frem, men at man 

kastede på den helt rigtige måde gjor-

de. Her introducerede Anders fra hold 

2 en ny teknik, der var meget effektiv. 

Der var også et par eksempler på 
hvordan man ikke skulle gøre, et par 

gange kom spyddet nærmest baglæns 

tilbage i vandet til udgangspositionen. 

 

De mange deltagere og den store 

kamplyst helt i den olympiske ånd, 

gør at dette sikkert ikke er sidste ar-

rangement af denne art som svømme-

halsaktivitetsudvalget arrangerer. 

Hvornår næste arrangement bliver 

afholdt er dog vanskeligere at sige, 

men det bliver i hvert tilfælde ikke før 
at jeg har glemt mine personlige og 

udmygende nederlag til både Allan og 

Bent i min favorit disciplin ABC 

svømning. Men forhåbentligt skal der 

ikke gå 4 år som til de rigtige olympi-

ske lege… 

 Af Bjarne  
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land lige fra første gang tilbage i 60 

´erne, men ikke kan blive træt af. 

Dengang var der også meget store fisk 

på normale dykkerdybde, men det er 

en saga blot nu på grund af udbredt 
spydfiskeri. 

Der var det hele i havet omkring Anti-

paros incl. en stor bunke amforaer 

formodentlig fra et gammelt forlis, og 

jeg fik rigtig gang i kameraet og min 

gode gamle blitz. Jeg synes selv, at 

mange billeder er blevet vellykket, og 

jeg håber, at der kan blive tid til at 

vise billeder fra turen i klubben i det 

nye år. 

 

Ikke vild med UV fotograf: 
Dykkerguiden var ellers i begyndel-

sen ikke særlig begejstret for at få en 

uv-fotograf på holdet, og gav mig 

besked på at følge ham lige halen. 

Men det er svært at følge en sådan 

ordre, når man nu lige får øje på et 

flot sceneri eller en spændende fisk. 

På de fleste dyk var jeg bagtrop, mens 

Randi sørgede for at jeg nu også kom 

med flokken, hvis hun altså ikke lige 

skulle posere som fotomodel. Nå, men 
de fandt jo ud af, at vi kunne dykke 

og tage vare på os selv og oven i kø-

bet følge de andre på ruten, så det gik 

vist ganske godt. Vi blev fine venner 

med guiderne, og Randi hang ud med 

dem om aftenen. 

 

Dykkercenteret: 

Dykkercentret var en del præget af, at 

det primært var sommerferiedykkere 

der deltog i turene. Det var nok grun-

den til, at man dykkede meget konser-
vativt og ikke særlig dybt.  Dyknin-

gerne foregik fra båd, og man dykke-

de to dyk på hver udflugt. Dykkerdyb-

den var på et enkelt dyk oppe på 24 

meter, og dykkertiden var de sædvan-

Dykning i Grækenland, 

Antiparos.  
 

Her i sommers var jeg en tur i Græ-

kenland med min familie, og som så 

ofte før var der også dykning på pro-

grammet.  

 

Sommer 2008. 

Efter en rundtur i det klassiske Græken-

land havde vi valgt at tage færgen ud til 
den lille ø Antiparos i Kykladerne. En 

del år forinden havde vi været på øen 

Paros, hvor vi også dykkede bl.a på et 

spændende vrag ude i havet mellem 

Paros og Naxos. 

Dengang fik vi ikke lejlighed til at be-

søge den nærliggende ø Antiparos, som 

var endnu en færgetur væk. I foråret 

fandt jeg frem til en hjemmeside fra et 

dykkercenter på Antiparos ved navn 

Blue Island Divers, og det lød jo forjæt-
tende. Det viste sig at være et velfunge-

rende PADI-dykkercenter, hvor Randi 

og jeg meldte os til dykning. Desværre 

var havguden Poseidon os ikke særlig 

venligt stem i starten. Det blæste kraf-

tigt fra nordvest, og så meget at der ikke 

kunne sejles og dykkes i flere dage. 

Heldigvis lagde blæsten sig, og der kom 

gang i dykningen. Vi nåede at få syv 

dyk, inden blæsten tog til igen, og vi 

skulle finde færgen og sejle tilbage til 

Piræus og videre hjem. 
 

Dykning i Grækenland 

handler først og fremmest om blåt klart 

vand, undervandslandskabet med klip-

per, de sædvanlige Middelhavsfisk, små 

klippehuler med især svampe i flotte 

farver og måske efterladenskabet fra de 

gamle grækere f.eks. amforaer. Ting 

som jeg har set mange gange i Græken-
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lige ca. 45 minutter for et dyk. 

På vores sidste dyk var det begyndt at 

blæste kraftigt igen, og man sejlede 

kun ud, fordi man skulle afslutte et 

open water kursus med dyk i smult 
vande i læ af nogle klippeøer. På dyk-

kerstedet var der temmelig lavt og 

angiveligt ikke særlig interessant, men 

Randi og jeg havde lyst til et afslut-

tende dyk og fik overtalt Gary, som 

drev dykkercentret, til at tage os med 

ud til stedet. Gary kendte ikke noget 

til stedet ud over til uddannelsesdyk 

på lavt vand. Jeg foreslog, at vi tog en 

kompaskurs og så svømmede ud og så 

hvad der måtte være, ligesom her-

hjemme når man dykker et nyt sted. 
Randi og jeg svømmede så af sted 

med Gary i halen og fik set på forhol-

dene. Der var masser af søgræs og 

enkelte klipper med flotte vækster 

bl.a. fik jeg nogle billeder af en flot 

børsteorm med alle tentaklerne frem-

me. Efter dykket udtalte Gary, at det 

var længe siden han havde hygget sig 

sådan på et afslappet dyk. Det eneste 

han skulle var blot at følge os, og det 

havde han haft det fint med.  

 

Hjemme i Danmark 

Vel hjemme i Danmark igen skulle 

jeg så i gang med den hjemlige dyk-

ning, og det første dyk efter en uges 

tid blev Martina, et flot dyk i Øre-

sund, men det er en anden historie, 

som stod i det forrige nummer af bla-

det. Jeg synes faktisk aldrig, at det har 

været vanskeligt at komme i gang 

igen efter en dykkerferie i de varme 

lande. Hvert sted har sin charme, og 

når man blot er bevidst om, hvad man 

kan forvente er det ikke noget pro-

blem.  

Foto Ole 
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Cabo Verde - Ilha do sal 
Fisk i Stimevis  

 

Havde det ikke været fordi vi landede 

sent om aftenen, ville ørkenøen Sal 

være dukket frem af Atlantens blågrøn-

ne vand. Snart var vi ude af flyet, og 
efter en rum tid, fik vi også vores baga-

ge. Ved bagagebåndet lurede jeg på, om 

andre havde dykkerudstyr med – det så 

ikke ud til det. 

 

Efter en kort bustur ankom vi til Santa 

Maria – 'du gode Gud, det ligner Moga-

dishu' tænkte jeg, og med sine falde-

færdige huse, jordveje og sparsomme 

belysning, var det ikke helt løgn. Men 

jeg kom på andre tanker da vi ankom 

til vores hotel, som viste sig at være af 
høj standard. En opfattelse, som holdt  

ferien igennem. Hotellets placering på 

stranden, kun adskilt af en promena-

de, gjorde det kun bedre. 

 

På Sal blæser det. Da vi var der ople-

vede vi vinden som en brise indenfor 

det moderate, og da Sals klima er tørt 

ørkenklima, gjorde den konstante 

brise vores ophold på øen behageligt. 

Et godt spørgsmål er så: 'Hvordan er 

det så med dykningen på Sal?'. Fanta-
stisk skulle det vise sig. Inden vi tog 

afsted snusede jeg rundt på nettet, og 

fandt ud af at der lå et dykkercenter 

lige ved siden af hotellet. Kun kort tid 

efter vi havde købt rejsen, dukkede en 

artikel om dykning på Sal op i Dyk. 

Jesper K. havde været i Divers arki-

ver, og fundet en udmærket artikel – 

Fortsættes på side 12 
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  oprindeligt skrevet på fransk, så mon 

ikke den også har været bragt i et 

fransk magasin? Mine forventninger 

var i top! 

Scuba Team 
Tilfældet var at dykkercentret Scuba 

Team, som blev omtalt i Dyks artikel, 

var det samme som jeg havde fundet 

på nettet, og det lå ganske rigtigt på 

stranden, kun få meter fra vores hotel 

– Super! Centret ejes af franskmanden 

Christian og de guidede ture gennem-

føres af Fabio og White. Jeg havde 

fornøjelsen af samværet med Fabio på 

alle dyk fraset det første. Med sit ven-

lige væsen og fremragende dykkefær-

digheder, føltes han mere som ven og 
deltager end som egentlig guide – alt 

åndede ro, og vi kunne koncentrere os 

fuld ud om de herlige omgivelser. At 

centret kun tager få dykkere med på 

de enkelte ture, og at rutinerede dyk-

kere ikke skal trækkes med en emsig 

guide, hæver oplevelsen betragtelig i 

positiv retning. 

Dykningen 

Al dykning forgår enten direkte fra 

stranden, eller med mellemstore Zo-
diacs. På vestkysten er vandet relativt 

roligt, hvorimod østkysten byder på 

bølger. Du kan forvente overflade-

strøm på de fleste dyk. 

Da jeg kom under vand, spærrede jeg 

øjnene op - Jeg har aldrig set så man-

ge og store stimer af fisk på én gang 

som her! Revene er stenrev, og The 

Usual suspects er soldaterfisk, kirurg-

fisk, trompetfisk og filfisk – foruden 

et væld af forskellige murener, krebs-

dyr, nursehajer, pilrokker og mange 
andre arter. Desuden så jeg langt flere 

skorpionfisk end noget andet sted. 

Fiskene her er endnu ikke generet af 

dykkere, så ulig andre steder bliver de 

hvor de er, indtil du forstyrrer dem. 

Af højdepunkter kan nævnes Morro 

Pedra med en maks. dybde på 30 me-

ter, som består af to store klipper og et 

fantastisk fiskeliv med besøg af pela-

giske arter, og på østkysten min favo-
rit Serra Negra, hvor revet går fra 14 

meter til 20 meter. Her fandt vi nurse-

hajernes sovesale under overhæng tæt 

på bunden, fyldt med stimer af solda-

terfisk og kirurgfisk. En enkelt stor 

pilrokke blev det også til. På toppen 

af revet var der børnehave med små 

nursehajer. Serra Negra er de 45 mi-

nutters hård sejlads værd, og selvom 

overfladen byder på bølger i 3 meters 

højde, er der roligt på bunden. 

Vrag 
Vrag er her også. Scuba Team tilby-

der ture til vragene Boris og St. 

Antão. Boris er et rigtig Anders And- 

vrag, som ligger ret på kølen på 28 

meter kun få minutter fra stranden. 

Der er masser af liv på vraget, og et 

besøg i overbygningen kan gøres uden 

større planlægning, da udsyn og over-

blik er i top. Ror og skrue ligger frit 

og ubeskadiget over bunden – et op-

lagt motiv til foto. Nu vi taler om foto 
– det andet vrag St. Antão udgør, med 

en dybde på kun 11 meter, et oplagt 

mål for foto. En del vragstumper lig-

ger spredt ud på sandbunden, og giver 

skjul til havets dyr. Sandbunden er 

delvist bevokset af grønne blade, og 

lyset er fremragende. En stemning af 

'fotoamok' bredte sig hurtigt i mig, så 

jeg skød løs. Især var her mange pind-

svinefisk i alle størrelser. Jeg synes 

selv, at jeg fik feriens bedste skud i 

kassen her, da en pindsvinefisk og 
soldaterfisk stod side ved side med 

nogle vragstumper i baggrunden, og 

lod sig fotografere som det passede 

mig – jeg skulle have taget nogle flere 

billeder af dem! 
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Referat for bestyrelses-

møde i Dykkerklubben 

Baracuda Ballerup: 

Torsdag den 20. november 2008  

Afbud: Eva og Carsten 

 

1: Valg af dirigent. Jan O.  

  

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede. Jesper 

      

3: Underskrift af referat fra seneste 

møde.  

Underskrevet af næstformanden i for-

mandens fravær.. 

            

4: U- og afsluttede opgaver.  Listen 

vedlægges. Der var enighed om at 

sætte begyndelsesdato og forventet 

slutdato på listen 
     

5: Orientering fra formanden. Ole 

oplyste, at han havde talt med Triton 

om adgang til deres trådløse net, hvil-

ket var blevet afslået med henvisning 

til sikkerheden. 

 

6: Klubbens økonomiske status.  
Klubbens økonomi er fortsat tilfreds-

Dekostop 

Da toppen af revene typisk lå omkring 

de 18-20 meter, blev de fleste dyk 

afsluttet med et dekostop. Afhængig 

af bundtid og dybde hang vi på stop-
pet mellem 5 og 15 minutter. Scuba 

Team er PADI- såvel som CMAS-

center, så hvis PADIs standarder skal 

overholdes, bliver dykkene ret korte. 

Men det blev heldigvis ikke noget 

problem. 

Over vand 

En god ferie udgøres af andet end 

dykning. Maden og kulturen spiller 

også ind – og er man til frisk fisk, 

bliver man ikke skuffet. Der bliver 

dagen igennem landet fisk på den 
stedlige mole, fra fiskerenes små jol-

ler. Både lokale og nysgerrige turister 

stimler sammen for at se fangsterne. 

Og tager du din maske på, vil du op-

dage mylderet af fisk under molen, 

hvor affaldet fra de rensede fisk hav-

ner. Der skulle angiveligt komme 

hajer ind under molen efter mørkets 

frembrud – så det kunne være spæn-

dene at tage et natdyk der. Om afte-

nen spilles der levende musik på man-
ge af byens restauranter og caféer. 

Musikken afspejler befolkningens 

oprindelige sammensætning af slaver 

og fortabte søfolk hvor   Portugals 

indflydelse ikke fornægter sig, men en 

del ord og skikke stammer fra søens 

folk, hvilket man oplever i netop mu-

sikken, som til tider lyder som almu-

ens dansemusik fra vores breddegra-

der. Eller når drikke har fået navne 

som Grogue og Ponche. Sproget er i 

øvrigt creolsk eller portugisisk, men 
mange taler fransk - eller engelsk til 

husbehov. Turistbrochurer advarer 

mod hustlere fra Senegal, men har 

man oplevet Sharm, er det ikke tilnær-

melsesvis noget problem. Dem vi 

oplevede tog nej for et nej, eller lod 

sig nøje med en passiar. 

Konklusion 

Jeg kan varmt anbefale Sal, både hvad 

dykning og strandferie angår. Jeg 
spurgte Christian om prisniveauet pr. 

dyk ved 6-8 dykkere, som dykker 8+ 

dyk på en uge. Han mener et realistisk 

bud er i omegnen 27€/dyk. Jeg ved 

ikke med jer, men det er ikke sidste 

gang jeg dykker på Sal – og kameraet 

skal helt sikkert med igen. Tom D. 
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stillende og kommunen har givet til-

skud til den afholdte lederuddannelse. 

       

7: Årets generalforsamling. Besty-

relsen vil bede Ole R. om at påtage 
sig hvervet 

Der var indkommet ikke mindre end 

10 forslag, hvoraf nogle er forslag til 

vedtægtsændrier. 

Udvalgsformændene vil blive kontak-

tet for at sikre, at der er en orientering 

fra hvert udvalg.Hvis ikke der beslut-

tes udgiftskrævende forslag vil besty-

relsen foreslå en mindre stigning i 

kvartalskontingentet på DKK 10 til 

DKK 300. 

8: Årets Baracuda og Ferdi-
nand.Emnet blev drøftet og bestyrel-

sens indstilling gjort klar. 

 

9: Forslag om aktier i klub 

ben.   
Til delvis finansiering af båden på-

tænker Leif at udstede andele á DKK 

1000, som vil være rentefri og tilbage-

betales i perioden 2010 – 2015. En 

konkret plan vil blive behandlet til 

foråret. 
 

10: Udvalgene.  

Forslaget om at alle fratræder hvert år, 

og at interesserede melder sig igen, 

altså en aktiv handling for at blive 

genindvalgt er sat på generalforsam-

lingen, og blev derfor ikke drøftet 

nærmere.  

 

11: Udlevering af nøgler. 

Det har vist sig, at den gamle regel 

om at nye medlemmer skal have 6 
måneders anciennitet for at kunne få 

nøgler ikke længere fremgår nogen 

steder. Emnet vil derfor blive bragt til 

drøftelse under eventuelt på årets ge-

neralforsamling. 

12: Klubbens pressekontakt. 

Da Henrik desværre har begrænset tid 

til at varetage funktionen som presse-

sekretær påtog Lars sig opgaven. 

 

13: Meddelelser fra udvalge-

ne.Sikkerhedsudvalget: Forslag til 

revideret liste over godkendte bådfø-

rere blev godkendt med mindre æn-

dringer. 

 

14: Eventuelt:  

Fire baracudaer skal servere til en 

julefrokost, hvorved klubben får et 

økonomisk bidrag.  

Det blev foreslået at klubben fik trykt 

nogle ”visitkort” til uddeling efter 
behov. Problematikken ved gæstedyk-

kere i klubben blev kort diskuteret, og 

vil blive et selvstændigt punkt på et 

kommende bestyrelsesmøde.  

Med venlig  hilsen 

Jesper M. 

Jule- 

gåde: 
Er dette en 

kravlenisse, 

eller en per-

son omtalt 

andet sted i 

bladet. 
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Klubbens udvalg: 
Ved generalforsamlingen blev det 
vedtaget at ’nulstille’ samtlige udvalg 

 

Det var altså kun er de tilstedeværen-

de, ved generalforsamlingen, der kun-

ne  komme på listerne i første om-

gang. Alle der ønsker at være medlem 

af et udvalg, skal kontakte sekretæren, 

som så vil påføre vedkommende på 

listen. 

 

Barudvalg: 

Henrik Pedersen,, Jan O. Ole B, 
Carsten S. Bjarne G. 

 

Bådudvalg, særligt udvalg. Fortsætter 

som det var nedsat. Kontaktpersoner: 

Carsten S., Allan F. 

 

Festudvalg: 

Birgit, Eva, Åse, 

 

Fotoudvalg: 

Jan M., Foto-Ole 

 

Fundraising. 
Jesper M., Jan O. Carsten S.  

 

Husudvalg: 

Marianne,  Carsten H, Allan F, 

Ole B. 

 

Kompressorudvalg: 

Allan F, Ole B. 

 

Materialeudvalg: 

Carsten S, Jan O., Henrik S. 

 
Redaktionsudvalg 

Jan M., Foto-Ole, Dan A, Carsten S. 

 

Web udvalg: 

Søren R, Bjarne G, Ole B. 

 

Sikkerhedsudvalg: 

Jesper M., Peter l, Søren Rz, Carsten 

H, Birgit N, Eva R. 

 

Svømmehalsudvalget: 
Bjarne G. 

 

Turudvalget: 

Allan F, Ole, Jørgen H, Lars G, Peter 

S, Carsten S. 

 

Uddannelsesudvalget: 

Bjarne G, Jan O, Birgit N, Carsten S, 

Leif H, Henrik P, Peter L, Dan A, 

Thomas F., 

 

Første person er kontaktperson til  
bestyrelsen. 

 

Årets Baracuda 
Jørgen D. = Speedy 
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Generalforsamling 2008 
 

Dette er et kort referat af begivenhe-

derne. Det komplette referat kan fås i 

klubben eller læses på Groupcare, 

hvorfra det også kan downloades. 

Den årlige generalforsamling blev 
afholdt i klubben lørdag d.29. novem-

ber i år med deltagelse af 29 klubmed-

lemmer og undertegnede som diri-

gent. 

Formand Ole fortalte først om den 

nu snart afsluttede sæson og diverse 

afholdte ture. Han sluttede af med at 

fortælle, at der ville blive indkaldt til 

en ekstraordinær generalforsamling, 

når der skulle træffes en beslutning 

om køb af ny båd til afløsning af den 

gode gamle – slidte – RIB. 
Under beretningen blev Speedy ud-

nævnt som ”Årets Baracuda”. 

Beretningen blev godkendt af general-

forsamlingen. 

Beretning fra udvalgene: 

Næste punkt var en beretning fra de 

enkelte udvalg i klubben. Det tog sin 

tid, men gav et godt indblik i klub-

bens aktiviteter. Af specielle ting kan 

nævnes, at bådmotoren havde fået 

repareret gearet, men der var fortsat 
problemer, at rejsekompressoren skal 

gennemgås og luften er ved at blive 

analyseret, at Søren og Bjarne er i 

gang med at puste lidt mere liv i vores 

hjemmeside, at sikkerhedsudvalget 

opfordrer til at indberette ”tæt på”-

hændelser, at Baracuda Olympic var i 

fuld gang i svømmehallen med stor 

succes, at samarbejdet med venskabs-

klubberne så småt var ved at komme i 

gang, og at man reklamerer på livet 
løs for at skaffe elever til den kom-

mende sæsons uddannelser.  

Punktet blev afsluttet med en over-

rækkelse af nye certifikater til de fem 

nye 3* dykkere. Tillykke med det. 

Regnskab: 

Kassereren Leif fremlagte på sædvan-

lig seriøs vis klubbens regnskab. Der 
er p.t. afsat på en konto beregnet til 

køb af ny båd. 

Regnskabet blev godkendt med akkla-

mation. Herefter var det tid til en pau-

se og få skyllet ganen. 

Da generalforsamlingen blev genopta-

get, var det tid at tage fat på de ind-

komne forslag. Forslagene kan ses i 

sin helhed bl.a. på klubbens hjemme-

side. 

Udvalg nulstilles: 

Jesper havde foreslået, at alle udvalg 
blev ”nulstillet” hvert år på general-

forsamlingen, og dette blev vedtaget. 

For at komme med i udvalg skal man 

herefter tilmelde sig, og dette ville 

forhåbentlig hæve aktivitetsniveauet i 

udvalgene. Der blev udpeget medlem-

mer til alle udvalg, men der er fortsat 

plads til dem, der kunne tænke sig at 

være med i et udvalg, så det bare om 

at komme ud af busken. 

Kantbisse: 
Bjarne havde stillet følgende fire for-

slag:  

Forslag om betalt kantbisseordning, 

men dette forslag blev forkastet. 

Gratis nøgler til Nitrox: 

Nedsættelse af pris på nøgler til nitrox 

anlæg til kostpris eller gratis udleve-

ring til nitrox blendere i klubben. Det 

blev vedtaget, at der udleveres gratis 

nøgle til blendere i klubben, som har 

gennemgået klubbens interne nitrox 

kursus. 
Nedsættelse af administrationsgebyr 

til kostpris ved brug af klublokaler. 

Dette forslag blev forkastet. 

 

Forslag om, at al form for uddannel-
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se der målrettet går mod at uddanne 

f.eks. dykkercertifikater og som fore-

går i Baracudas lokaler samt i klub-

bens svømmehalstid, skal foregå i 

klubregi blev vedtaget. 

Herefter blev de fem forslag, som 

Jørgen Hansen havde stillet be-

handlet. 

Disse forslag er iflg. dirigentens op-

fattelse vedtægtsændringer, der kræ-

ver en ekstra ordinær generalforsam-

ling, hvis de bliv vedtaget ved afstem-

ningen. Forslagene blev mere eller 

mindre debatteret under ét. Forslagene 

var som følger: 

Forslag 5.6. Der indføres en rotati-

onsordning i bestyrelsen så medlem-
mer af bestyrelsen ikke kan sidde i 

bestyrelsen mere end 4 år. Derefter 

kan de ikke i de næste 4 år være med-

lemmer af bestyrelsen. Rotationsord-

ningen gælder ikke for suppleanter.  

Dette forslag blev forkastet. 

Forslag 5.7. Alle investeringer over 

kr. 25.000 skal godkendes ved en 

generalforsamling på baggrund af et 

forslag fra bestyrelsen med specifikt 

formål og beløb. 
Forslag 5.8. Klubben kan kun gæld-

sættes ved en generalforsamlingsbe-

slutning. Bestyrelsen kommer med et 

forslag indeholdende formål, beløb og 

en beskrivelse af de økonomiske kon-

sekvenser for klubben til gælden er 

afviklet. 

Forslag 5.9. For klubbens store akti-

viteter ( båd, bådmotor, kompressor 

etc) skal bestyrelsen sikre at der er en 

vedligeholdelsesplan for resten af 

aktivets forventede levetid. Planen 
skal fremlægges og godkendes ved 

generalforsamlingen. Planen skal in-

deholde forventet levetid, dagens vær-

di, forslag til finansiering af genan-

skaffelse. For båden skal der desuden 

foreligge de krav og behov til båden, 

der skal opfyldes ved udskiftning. 

Forslag 5.10. For de store aktiver 

skal der laves en båndlagt opspa-

ring, med det formål kunne genan-

skaffe aktivet uden at klubben stif-

ter gæld. Opsparingen kan kun frigi-

ves til andre formål ved en generalfor-

samlingsbeslutning. Det børe være et 

mål, at klubben drives gældfrit. 

Efter en lang seriøs debat blev forsla-

gene ændret til følgende: 

Den kommende ekstraordinære gene-

ralforsamling skal behandle pkt. 5.9 

som i forslaget. 

Forslagsstiller (Jørgen) arbejder vide-

re med principperne i pkt. 5.7 til 5.10 
så de kan fremsættes som egentlige 

vedtægtsændringer på den kommende 

ordinære generalforsamling.  

Dette blev så vedtaget. Så der er noget 

at tage fat på til næste generalforsam-

ling. 

Under næste punkt ”Budget og 

kontingent” blev en mindre kontin-

gentstigning vedtaget. 

Under punktet valg af bestyrelse blev 

alle afgående bestyrelsesmedlemmer 
genvalgt. 

Under valg af udvalg blev alle udvalg 

besat mere eller mindre. Se den kom-

plette liste i klubben eller på hjemme-

siden. Der er som nævnt rig lejlighed 

til at melde sig til udvalg, som har din 

interesse. 

Det sidste punkt ”Eventuelt” omfatte-

de bl.a. drøftelser omkring pris på 

bådture og svømmehalsforhold. 

Efter et langt konstruktivt møde var 

det endelig tid at gøre klar til den ef-

terfølgende tiltrængte og lækre fest-

middag med indbygget underholdning 

omkring udpegning af året Ferdinand!

Af Foto-Ole 
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ÅRETS FERDINAND 

Forfatteren ukendt*). 

 

Slaget om at blive årets Ferdinand 

bølgede frem og tilbage under gene-

ralforsamlingsmiddagen.  
 

Efter noget tid var det dog klart at 

slaget stod mellem Allan F, Leif H og 

selvfølgelig Jan O, som altid er med i 

finalen. 

 

Leif havde givet specifikke oplysnin-

ger for mødested til klubbens 

"surprise" til Carstens 60 års fødsels-

dag. 

Desværre for nogle, så havde Leif 

oplyst et sted, som mildest talt var 
upræcist og mangelfuldt. 

Dem der rettede sig efter instrukserne 

kom til at stå og vente på forkerte P-

pladser. 

 

Jan M. endte med at tage toget hjem 

igen, da han var blevet småvåd af at 

have stået forgæves i regnen i længere 

tid. Og så havde han uheldigvis und-

ladt at medbringe sin mobiltelefon i 

tillid til at Leif ville dukke op. 
For andre lykkedes det dog heldigvis 

uden hjælp fra Leif at finde frem og 

lykkeønske Carsten. 

 

Som tjenestemandsansat anser alle 

Leif for at være meget pålidelig. Den-

ne pålidelighed og troværdighed blev 

der sat en stopper for under fremlæg-

gelsen af beviser for årets Ferdinand. 

Det kom frem at Leif havde arrange-

ret en tur til Ven ved at overbevise 

Bjarne om, at Henrik ville af sted på 

turen trods den meget dårlige far-

vandsudsigt.  

 

Til Henrik havde Leif fortalt, at Bjar-
ne ville af sted. 

Efter turen var overstået gik det op for 

Henrik og Bjarne, at Leif havde snydt 

dem begge. Både Henrik og Bjarne 

ville have aflyst turen. 

 

Efter utallige andre gode argumenter 

var Ferdinand afgørelsen ved at blive 

afgjort. Hovedet på sømmet blev, da 

Leif lavede noget, der må blive kaldt 

et selvmål inden for sportens verden. 

Han sagde: "Hvis jeg skal have den, 

så skal jeg sgu have den alene". 

Som sagt så gjort, "bolden var nu i 

eget net"… 
 

 

*) Forfatteren er dog redaktionen be-

kendt. 
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Taksigelse 

 

Klubben har investeret i 

nyt udstyr, derfor sælges  

 

KOMPLETTE REGU-

LATORSÆT  

 

FOR  

KR.  450,00 

 

 

BEGRÆNSET ANTAL. 

 

Du kan kontakte 

Carsten S. 

KLUBUDSTYR  

BILLIGT TIL SALG 

Vil du acceptere person-data 

på klubbens hjemmeside. 

 
Til dette klubblad medfølger en sed-

del med afleveringsfrist d. 8 januar 

2009 i klubben. 

 

Afleveres sedlen ikke betyder det at 

dine private oplysninger kan/vil blive 

tilgængelige på www.baracuda.dk. 

 

Der kræves dog login og password for 

at se disse oplysninger. 

Hvis du ikke ønsker at folk skal kunne 
se f.eks din privat adresse så udfylder 

du den 

medfølgende seddel ”Privat-

oplysnings-seddel” og krydser af ud 

for ”adresse”. Ønsker 

du slet ikke at have nogle oplysninger 

tilgængelig for dine klubkammerater, 

så udfylder 

du sedlen og krydser af i alle felterne. 

Dine personlige oplysninger vil kun 

blive brugt i forbindelse med at Bara-
cuda medlemslisten lægges på vores 

hjemmeside.  

Du vil til enhver tid kunne ændre dine 

indstillinger mht om data skal være 

tilgængelige eller ej. 

Hvis du er i tvivl om hvordan oplys-

ningerne er tilgængelige så kan du 

prøve at se login formen på dette link:  

www.baracuda.dk/privat 

”Privat-oplysnings-seddel” afleveres 

til en person i webudvalget, eller lig-

ges i dueslaget som tilhører web-
udvalget på kontoret.  

 

Sendes sedlen med posten, noter da 

”Att: webudvalg” på kuverten. 

 

 

Tusinde tak for fremmødet ved min 

60 års fødselsdag d. 31.10. 

Det var en stor surprise, at så mange 

baracudaer mødte op og var med til at 
gøre dagen festlig. 

En speciel tak til formanden for hans 

varme ord og mange tak for trofæet. 

En skruer, der har set sine bedste da-

ge. 

 

Med venlig dykkerhilsen 

Propelsen 
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Årets første dyk : Udtjekningsdykket 

ved Munkholmbroen, den 6 april 2008 

Og det sidste. Et natdyk ved Ama’r 

Strand den den 10 oktober 2008 

Fra klubbens fællesture: 


