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Forside: 
Har brudt en tradition med altid at vise 
to billeder på forsiden. (Kun en gang 

før er det sket) 

 

Men dette her billede var bare så ma-

gisk, at redaktøren måtte give sig. 

 

Er det kun mig, eller er det sådan lidt 

metal- og kobbersmed-agtigt  i farver-

ne?   

 

Håber det overlever overgangen fra 

skærm til tryk. 
 

Ellers må I nyde det på Turudvalgets 

hjemmeside, når Allan lægger det hele 

ud som pdf. For det gør han jo, og det 

er der måske nogle som ikke ved.  

 

Se mere her: 

http://www.baracuda.dk 

 

/Foto  Tom DP. (Canon 5D) 

 

Bagside: 
På tur med Hydrobia.  
Se artikel side 11  

Øverst 
På vej hjem på et fredeligt Kattegat 

efter en lang dag i solen. Nok en af de 

bedst sommerdage i 2012. 

/Foto: Bent (Canon S95) 

 

Nederst: 
Der spises slik og grines igennem efter 
en herlig dag på og i Kattegat . 

/Foto: Jan  (Olympus EM5) Bladudvalget:  

Næste møde: mandag 7 januar 2013 kl. 

21 efter svømning.  

Her skal vi bl.a. aftale en ny udgivelses-

plan for 2013-14 

Planlagte deadlines på bladet: 

Deadline:18 januar 2013. 

Hos medlemmerne: 28-31 januar 2013 

Baracuda 

41. årgang  Nr. 3 oktober 2012 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

Jan M. 

Ole E. R. 

Tom D.  

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

  

Kasserer                   Sekretær 

Jesper M.    Aase P. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Søren S.  

Næste Baracuda-blad udkommer  

i januar 2013 

Antal trykte blade:  175 stk. 

http://www.baracudaturudvalg.dk
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Lederen 

Generalforsamling. Og denne gang er 

der lidt at snakke om. Udover hvem 

der skal have æren som årets  Ferdi-

nand. Klubbens uretfærdige, men ære-

fulde pris, som gives til en der har kva-
jet sig på den gode måde. Det at kvaje 

sig kræver jo, at man har lavet noget, 

og tak for det. At nogen gider…  

 

Både arrangerer ture, fyraftensdyk og 

weekend-mini-dykkerferier. Tak for 

det. Se i øvrigt formandens ord  side 8. 

 

Som redaktør,  hvad skal jeg sige? 

Igen har det været en stor fornøjelse at 

sætte et  blad sammen. Der er mange 

gode røverhistorier i dette nummer.  
Og så nogen som sikkerhedsudvalget 

nok skal opfatte som spøgefulde. Sjæl-

dent har jeg brugt smilebåndet mere 

under layouten. Glæd jer.  

 

Og så har jeg faktisk én liggende om 

’Songkran’, det Thailandske nytår. 

Den er ’vandet’,  og  jeg håber at kun-

ne bringe næste gang. Her er der jo 

nok ikke så mange ’friske’ dykkerhi-

storier. 
 

Og jeg har lagt mærke til at  ’skrot’ - 

dykkerne også rører på sig, og ud over 

at lave mange ture, nu også skriver til 

bladet. Dejligt. Så mangler vi bare 

nogle billeder fra den kant også :-)  

  

Og så vil jeg fremhæve to ting: Gene-

ralforsamlingen og Stidsens billed-

show. Se side 24 og 17. 

  

/Red  

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i øvrigt alle kalender -

oplysninger her: 
www.baracudaturudvalg.dk 

 

Kalenderen er altid  

Opdateret også med bille-

der. Tak til Allan for denne service 

Ugedag dato emne 

mandag 5/11 Fotoaften. 

Stidsen 

fortæller 

torsdag 8/11 Bestyrel-

sesmøde 

lørdag 10/11 Gummi-

bådstur 

Lørdag 17/11 Generalfor-

samling 

tirsdag 4/12 Bestyrel-

sesmøde 

mandag 7/01 Redaktions-

møde. 

Åbent. 

onsdag 9/01 Turud-

valgsmøde. 

Åbent for 

alle 

fredag 18/01 ROM 

smagning 
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Røverhistorier og søforklaringer fra det 

Kristiansand’ske Norge 

Tiden var inde til en tur til det norske 
land i slutningen af august 2012. 
"Transporteren" blev læsset med Gin, 
tonnic og dåseøl. Gummibåden blev 
spændt på krogen og klampen trådt i 
bund. 
 
Turen gik over Jydelandet til Hirtshals 

hvor en Kristiansand-færgen lå og ven-

tede på 6 stk. spændte og dykkelystne 

baracudaer. 

 

I bilerne sad "Hr. pilot Carsten S." , 

Søren Dobbeltsæt, Jørn -the lightsaber-

 I." , Stidsen med "Muggert´en", Jør-

gen "Snorker" H. og undertegnde Cap-

tajn Jens. 

 

På færgen blev 3 timer slået ihjel langs 

den nær 50 meter lange buffét og selv-

betjenings fadølsanlæg. En velkendt 

berustet baracuda-stemning lagde sig 
langsomt over holdet. 

I kristiansand feriecenter blev rusen 

sovet ud i en lille norsk rød træhytte 

med udsigt direkte ud over den inden-

skærs 50-200 meter dybe fjord. 

 

Torsdag morgen var første dykkedag, 

og holdet dirrede i spænding. Solen 
stod højt og vandtemperaturen i natur-

havnen foran hytten var 16-18 grader. 

  

MS Seattle: 

Fra hyttens terrasse havde vi direkte 

udsigt til markeringsbøjerne på det 

berygtede 120 meter lange "M/S Seatt-

le".  

 

Gummibåden blev fyldt med udstyr og 

kursen blev sat ud til fjordens absolut 

mest spændende bøje. M/S Seatt-

le ligget skråt ned af en undersøisk 

skråning. Agten ligger på 27 meter og 

stævnen på 70 meter. Et forholdsvis 
enkelt dyk, hvis man kan styre dybde-
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lysten og det dragende skrånende 

dæk. I agten ligger skibet i næsten 45 

grader og bringer dig lynhurtigt ned af 

dækket. Kun en irriterende hylende 

dykkercomputer stopper dig fra at føl-

ge dækket ned i dybet.  

 

Historier om hvad der tidligere en sket 

med dykkere, der har fået samme dyb-
de-lyst på dette skrånende dæk, får de 

fleste til at vende om ved første last-

rum på 42 meter. For få år siden måtte 

to danske dykkere som bekendt 

"ånde ud" på dybden.  

 

På turen tilbage til bøjetovet, svømmer 

man ud over rælingen agten og følger 

skibssiden hen til roret og skrueakslen. 

Her finder man sig selv frit svævende 

under agterstavnen, med en dykker-

computer som truer voldsomt med 

lange kedelige dekostop på tovet. Bun-
den og den undersøiske skråning ses 

tydeligt. Endnu engang bliver der revet 

i dybde-lysten. For ikke at blive straf-

fet på tovet, bindes dykkercomputeren 

fast på rorakslen på 32 meter, derefter 

tager selv turen ned til bunden på ca. 
45 meter. En enkel måde at undgå at 

gå i deko. 

 

En mindre katastrofe: 

M/S Seattle levede endnu op til sit 

mørke rygte og opslugte både Jens´s 

ynglingskniv og Stidsens legendariske 

Jacques Cousteau blybælte inklu-

siv muggert. Et bæltesæt som efter 

sigende allerede dykkede vrag INDEN 

den yngre Seattle gik til bunden.  

 

Stidsen måtte med tårer i øjnene kon-

staterer at M/S Seattle, var et værdigt 

hvilested for hans erfarne blybælte.  

 

Efter god dykning blev den obligatori-

ske Brown Ale drukket i båden, Stid-

Et perfekt billede fra Sidescanneren 
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sen påstod dog det var gravøl. Turen 

gik tilbage til hytten, hvor en gryde 

chili concarne stod og ventede på et på 

sultne dykkere. 

  
Omkring i Fjorden lå flere vrag og 

ventede.  

På yderskæret nedenfor fyrtårnet, lå 

vraget Tom B. Et fragtskib der ikke fik 

drejet i tide, på grund en halvtom fla-

ske rom. 

Vragbøjen lå faretruende tæt på de 

forrevne yderskær, og indbød kun til 

dykning ved fralandsvind. En strid 

pålandsvind og store rullende bølger 

stoppede dog ikke et par nysgerrige 

baracudaer for at spænde på bøjen. 
Efter kort tid hoppede det først hold 

dykkere i vandet for at se om bøjetovet 

var bundet ordenligt på vraget. Over-

fladeholdet sad imens spændt og kig-

gede ind på de stor bølger der hamrede 

ind på granitten 25-30 meter væk.  

 

Bundtovet viste sig at sidde fast i den 

gamle ræling, som sad og bukkede 

frem og tilbage i takt med båden 25 

meter henover. Knager det, holder det. 

 

Tom B viste sig at være temmeligt 

forrevet og delt i flere dele. Efter en 

runde omkring skroget, blev der svøm-

met ind i det rustne vrag. Et gabende 

hul i skroget gav nem adgang til mo-
torrummet, hvor man kunne svømmes 

på tværs igennem vraget.  

  

Indenskærs midt i Kristianssand lå de 

to ukendte "Town Wrecks" på 20 me-

ter vand. Tilsyneladende en fisketraw-

ler og slæbebåd, som af ukendte årsa-

ger er lagt til hvile på bunden med 

vilje. Klods op af en klippe inde i Kri-

stiansand erhvervshavn 50-100 meter 

fra to enorme opankringsbøjer i beton. 

Tanken leder en hen på noget sabotage 

under 2. Verdenskrig. 

 

Vragene lå side om side med 3 meters 

afstand. Slæbebåden inderst omkring 

120 grader på hovedet, og fisketrawle-
ren 90 grader på siden. Et nemt og 

ligetil "Anders And dyk", som indbød 

et 5 mands dykkerhold til at løsne lidt 

på sikkerhedsreglerne. Der blev hevet 

lidt i finnerne og drillet lidt med lyg-

terne. Ingen fare på færde, da Søulken 

Stidsen jo roligt sad på overfladen og 

holdt øje med os. Med en Brown Ale i 

den barkede fiskerhånd. Søren Dob-

beltsæt fik presset sig igennenm Slæ-

bebådens trange styrhus med fristhæn-

gende ledninger og løse loftplader. 
Ingen fare på færde.  

 

Men faren kom uventet, da Jørgen 

kontant forsøgte at aflive Kaptajn Jens 

på 15-20 meter vand. Jørgen fik skub-

bet let til den gamle Trawler. Prompte 

faldt et  1 x 4 meter stykke tungt sø-

gelænder af vraget, og gled ned af sty-

rehuset. Inden stykket ramte bunden i 

en kæmpe støvsky og en hult dunk, 

strejfede det meget blidt Jens på halv-

vejen. 

 

Jens opdagede dog slet ikke hvad 

det skete, og undrede få sekunder ef-
ter over Jørgens hurtige åndedrag, ud-

spilede øjne og en kæmpe underlig 

støvstøv neden under. Hvad man ikke 

ved har man ikke ondt af.  Jørgen var 

dog hurtigere end normalt til at udde-

le dykkerøl efter opstigningen. 

  

Om aftenen efter aftensmaden blev 

flaskerne igen fyld, og turen gik afsted 

med lanternerne tændt.  
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Der blev gennemført nat-vragdyk på 

"Half-wreck" og natdyk på et par nært-

liggende lodrette klippevægge, med 

brat fald til 60-70 meters vand.  

 

Et lille afbræk i den benhårde vragdyk-

ning. Der blev kigget lidt på lidt fisk, 

brændmænd og taskekrapper. Et par 

klippeblokke blev skubbet ud over 
kanten på ca. 20-30 meter vand. Et flot 

syn når 50 kg granit tumler ned af klip-

pen med en hale af støv efter sig, indtil 

dykkerlygtens lyskegle til sidst må 

slippe den. 

  

Norgesturens sidste dyk blev i Baracu-

da tradition afsluttet med et dyk i fla-

sken. 

 

Et uvidende 3 mandsdykkerhold blev 

efter et sidste farvel til M/S Seattle, 

mødt med fuld forplejning ombord 

i Gummibåden.  

 

Der blev disket op med Toffifee-

chokolade, øl, tonic og en god flaske 

Gin. 

 

Det tog en lille times tid før der blev 

hugget af Seattle´s dykkerbøje. GPS-

sporet var noget slingrende på vej til-
bage gennem de snævre skær. 

  

Efter 3½ dages superdykning på højde 

med Middelhavs- og Rødehavsdyk-

ning, tog 6 tilfredse baracudaer igen 

hjem til Hitshals. 

 

En lang køretur mod København ven-

tede i en regnfuld og mørk dansk nat. 

Alle mand havde med garanti tankerne 

på smukke Norge og de dybe vragfyld-

te Fjorde. 

 /Berettet af Capt´n Jens 
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Formandens ord. 

Så kom efteråret. 
 

Der trues med nattefrost, og jeg hører 

om medlemmer, der er på vej til Egyp-

ten for at dykke i det røde hav. Disse 

ture i efteråret er et tydeligt tegn på, at 

dykkersæsonen går på hæld i de dan-

ske farvande. Turfrekvensen er falden-

de, og vi skal til at kigge på vinterakti-

viteter. Udstyret skal efterses. Man-

chetterne i dragterne skal have et godt 

lag talkum, så de ikke bliver ødelagt 
imens vi venter på foråret. Det er tid til 

service af vores regulatorer osv. 

 

Og det er tid til at tænke på klubben og 

de medlemmer, der giver lidt ekstra 

hen over året. Alle udvalgsmedlem-

merne, der sørger for at tingene bare 

sker.  

Husker du at sætte pris på at der bliver 

gjort rent i klubben? At der næsten 

altid er drikkevarer i køleskabet og lidt 
slik under bardisken? At der er nogen, 

der stiller op, når der skal være fest i 

klubben? Sætter du pris på fyraftens-

dykket, at kompressoren bare kører 

osv.? 

Kunne du også selv have lyst til at 

bidrage? Lørdag den 17. november kl. 

13 er der generalforsamling, hvor der 

er valg til alle udvalg. Mærk efter om 

du har lyst til at blive udvalgsmedlem - 
og mød glad op under alle omstændig-

heder. 

 

På generalforsamlingen er der også 

valg til bestyrelsen, så vil du være med 

til at præge klubben, så kontakt en fra 

bestyrelsen, så du kan høre lidt mere 

om, hvad der sker på bestyrelsesmø-

derne. 

 

Husk at klubben er, hvad klubbens 

medlemmer gør den til, så hvis der er 
for lidt aktivitet, for få tilbud og arran-

gementer, så kan du gøre noget for at 

ændre på det. Du må stikke næsen 

frem og skabe det, du savner. Hvis du 

højt og tydeligt spørger om hjælp til at 

planlægge et eller andet i klubben, så 

vil du kunne få al den hjælp, der er 

brug for. Så kom med ideen på en 

klubaften, på turmødet, eller tag fat i 

en fra bestyrelsen. 

 
Jeg glæder mig til generalforsamlin-

gen, hvor vi afslutter året. Vi skal hyl-

de et af vores meget aktive medlem-

mer ved at udnævne vedkommende til 

Årets Baracuda, og så skal vi have en 

god diskussion om klubben. Om afte-

nen samles vi til årets store generalfor-

samlingsmiddag, hvor vi traditionen 

tro skal have noget god mad, et par 

glas vin og høre et par røverhistorier 

fra året, der gik.  

 
Jeg håbet at se dig til generalforsam-

lingen og høre din historie om aftenen. 

 

Vel mødt.   

/Formanden  
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Lørdag 28.7.2012 oprandt dagen hvor 
4 baracudaer drog på picnic til Born-
holm for at nyde frokost i solen på 
havnen i Sandvig.  
 
Vi mødtes i klubben før 8:00 hvor Jens 

kom med kassebilen der skulle trække 

båden hele vejen til Skillinge lidt syd 

for Simrishamn. 

 

Køreturen over ’bron’ tager ca. 2 timer 

inden man af mindre og mindre veje 

ender på havnen i Skillinge. 

Hurtigt fik vi grejet på, og sat båden i 

vandet og var på vej ud over østersø-

ens vande. 

 
Vi havde hele ugen kigget på farvan-

dudsigterne der lovede små bølger 

0.5m til 1m næsten ingen strøm og 

nogen vind. Det ville nok ikke blive 

bedre så vi havde besluttet at dette 

skulle være dagen. 

 

Det viste sig at der var bølger, så det 

gik med 12 knob mod Bornholm, det 

tog ca. halvanden time inden vi nåede 

vores første stop. Det er en lang tur 
ved roret, som Jens sagde det, det kræ-

ver en god Trottleman, ellers er der 

ingen nyrer tilbage. 

 

Vel fremme begyndte vi at søge og 

fandt med et samme noget, og spottede 

en dunk midt i det hele. Vi havde fun-

det Fu Shan Hai, stille og roligt fik 

Søren og Kim gjort sig klar til at tage 

det første kig på den sunkne kæmpe. 

I vragguiden står der at toppen af vra-

get er på 25m, det er toppen af masten. 

Toppen af broen ligger på 35m. 

Sigten på vraget er flot med det rette 

lys kan man se alle detaljerne af det 

store skib. For meget lys er ikke nogen 

fordel da det fremhæver det flummer 
der er i vandet. 

 

Jens og jeg var sidste hold der kunne 

gå ned med gode råd fra Kim og Sø-

ren. Vi fik også et fint dyk. Vraget er 

helt overgroet så på første dyk var der 

nogle der ikke så broen, fordi der var 

ingen vinduer, de var helt dækkede af 

muslinger. Jeg var henne og prøve at 

viske og ganske rigtigt der er glas un-

der muslingerne. Oppe på toppen er 

der ikke mange skader, den eneste 
større er at overdækningen på bagbord 

brovinge er sunket sammen. Efter godt 

10 minutter på toppen og broen er det 

tid til at søge op til overfladen igen. 

 

I havn  

Vel oppe igen var det tid til at sejle de 

3 sømil ind til Sandvig, hvor vi sad og 

gassede den medens vi nød solen og 

klemmerne. Hvis vi ikke havde brugt 

så meget tid kunne vi have gået på 
røgeri i tørdragt for at spise røgede 

sild. Det var nok en fejl vi ikke fik 

gjort det. 

 

Det begyndte at trække op, det lignede 

Frokost i Sandvig 

Avisbillede fra Fu Shan Hai’s havari 
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torden da vi stævnede ud igen, men det 

kom ikke efter os. Da vi kom ud til 

vraget igen havde strømmen og bølger-

ne vendt. 

 
Det stoppede ikke Baracudaer så vi tog 

endnu en tur ned på vraget for at få 

endnu et kig. Det er et flot vrag hvor 

man blot ser en meget lille del på top-

pen. Fra broen er det ikke muligt at se 

ned på dækket. Det var godt vejr, hvis 

solen havde stået klart på himlen hav-

de der været flotte modlys billeder af 

vraget. 

 

Efter gode dyk var det tid til at vende 

stævnen mod Skillinge igen, igen med 
modsø, så det blev ikke den lette tur 

tilbage som vi var blevet lovet.  

 

Så det blev også halvanden time ståen-

de op medens båden girede i søerne. 

 

Vel tilbage i Skillinge, fik vi hurtigt 

båden op og grejet pakket, inden turen 

gik hjemad. Så efter en lang dag var vi 

tilbage i klubben lidt efter midnat. 

 

Konklusion: 

Det var en god tur vi alle ville gøre 
igen. Turen kan/skal kun gennemføres 

når vejret er meget godt, det er en lang 

tur på åbent hav. 

 

På grund af dette bør alle kunne stå op 

under sejladsen, at sidde ned begge 

veje er meget hårdt for R&R. 

Det er ikke svært at finde vraget, der er 

3 positioner i navigatoren, stævnen, 

broen og dunken vi bandt på. 

 

Det er et flot vrag, men tiden på vraget 
er kort. Dykket er dybt så der skal erfa-

ring til, men det er ikke kompliceret.  

Toppen af vraget er ikke stort, så det er 

muligt at finde tilbage til tovet, det kan 

give en lille straf på tovet, men det er 

det værd. 

  

/Jørgen 

Billede fra video på  Y outube  
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Pragtfuldt sommervejr satte rammen 
om et uforglemmeligt møde mellem 
Baracudaer og dykkerskibet Hydrobias 
venner og ejere. 

 

Som skrevet står, bød denne forlænge-

de weekend på Dansk sommervejr i 

absolut topklasse. Det er sjældent at 

der flere dage i træk, diskes op med 
fladt vand, høj himmel og behagelig 

temperatur. Og da slet ikke på de kan-

ter vi befandt os ved. Turen havde væ-

ret planlagt i over et år, så hvor heldig 

kan man være? 

Først skal I dog høre om, hvordan tu-

ren kom i stand. Foto Ole beretter: 

 

Hirsholmene  - en intro 

I begyndelsen af 2011 var vi en hånd-

fuld baracuda´er, som var på tur til 

Thailand og Burma. Først lå vi og sej-

lede rund og dykkede for os selv i de 

nordlige dele af de thailandske vande, 

men da båden skulle af sted fra Ra-

nong og sejle ind i burmesisk område, 
påmønstrede en gruppe dykkere fra 

Frederikshavns Sports Dykkerklub. Nu 

kan man jo ikke dykke hele tiden på 

sådan en live aboard-tur, så heldigvis 

var der også et socialt liv om bord. Det 

viste sig hurtigt, at stemningen var god 

mellem sjællænderne og nordjyderne, 

så det blev til mange hyggelige stunder 

mellem og efter dykkene.  

 

På et tidspunkt faldt snakken på boble-

revene ved Hirsholmene, og det viste 

sig at en af nordjyderne, Lars, var 

medejer af et dykkerskib, et tidligere 

forskningsskib ved navn Hydrobia 
med base i Frederikshavn. Og så faldt 

Hirsholmene, en boblende fornøjelse… 
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bemærkningen, at vi skam var velkom-

ne til at komme til Frederikshavn, så 

skulle vi nok få boblerevene at se fra 

deres skib. 

Lars havde set ud, som om han havde 

ment det med invitationen, så da vi var 

kommet godt hjem efter dykkerturen 
til østen, blev vi enige om at prøve at 

få en boblerevs-tur op at stå. Der blev 

taget kontakt til Lars, som var indstillet 

på at arrangere en god dykkeroplevelse 

for os; oven i købet kunne vi blive 

indkvarteret i en spejderhytte, så prisen 

på turen ville kunne holdes nede på et 

fornuftigt niveau.   

 

Der ville kunne deltage 10 mand m/k 

fra Baracuda på denne tur. Inden båden 

kunne bookes, var det jo vigtigt at vi-

de, at vi kunne fylde den, så med lidt 

rundspørge i klubben blev der hurtigt 

overtegnet. Vi forsøgte at få turen i 
stand i løbet af sommeren 2011, men 

det viste sig ikke at kunne lade sig 

gøre, så derfor blev det aftalt med Lars 

og deltagerne, at turen skulle finde sted 

i august 2012, som ville være det bed-

ste tidspunkt på året til en sådan tur. 
Dette måtte man jo kalde langtidsplan-

lægning, da vi skulle vente næsten 

halvandet år inden, vi kunne komme af 

sted. Alle de oprindelig tilmeldte kom 

med på turen, og som det vil fremgår 

af det følgende var det en dykkertur, 

som det var værd at vente på. 

 

Turen  fortsat….. 

Torsdag aften ankom vi til spejderlej-

ren ’Lyngperlen’, som lå godt puttet af 

vejen. Vi befinder os ikke langt fra 

Strandby, som ligger omtrent 30 kilo-

meter fra Skagen. Det er vores værter, 

som har arrangeret denne naturskønne 

overnatningsmulighed for os. Stedet 

rummede alle nødvendige faciliteter, 
og bestod af et stort fælleshus og en 

Et af boblerevene med opstigende bobler fra bunden . I midten af det grønne vand. 



13 

 

 

håndfuld små hytter, så vi fordelte os, 

som vi hver især lystede. 

På terrassen stod en potent kompressor 

klar til at fylde vores flasker, når det 

blev tid til det. 

 

I løbet af aftenen dukkede Lars, Mor-

ten og Henrik op, og en livlig snak gik 

bordet rundt. Beretninger fra fjerne 

himmelstrøg og især de nærtliggende 

dykkesteder, satte forventningerne i 
vejret til de kommende dage. Vi skulle 

både se boblende rev, og måske betræ-

de hovedøen Hirsholm, som er den af 

øerne, der har lagt navn til gruppen af 

øer og holme – ti i alt, som til sammen 

bliver kaldt: Hirsholmene. 

 

Københavneri 

De fleste af os har sikkert hørt udtryk-

ket ’københavneri’ - et lidet flatterende 

prædikat, der almindeligvis er rettet 

imod københavnere, og i særdeleshed 

er møntet på, når ting bliver for hurtige 

og for smarte. Den nøjagtige grænse 

for hvornår man er københavner, af-

hænger af sindelaget hos brugeren af 

udtrykket. Så grænsen kan gå ved Val-
by Bakke, eller være dér hvor vandet 

møder Sjælland. Men én ting er dog 

sikkert: når der siges ’københavneri’, 

siges det oftest af en jyde om en per-

son fra Sjælland.  

 

Så tanken om en kreds af hærdebrede 

nordjyder fra den stedlige havn, iklædt 

sydvest, islandsk sweater og gummi-

røjser, som på skift tilbyder fiskerlus-

singer (fiskerlussing: gives med knyt-

tet hånd og horisontalt strakt arm, fordi 

man har sagt noget ’smart’) 

 

Og det ganske grundløst!   

Mage til rare, hjælpsomme og interes-

serede mennesker skal man lede længe 

efter. Det var i sandhed et møde mel-

lem mennesker uden bøvl og bavl. 

 

Næste morgen var der hentet frisk 

morgenbrød til os. Så vi skulle bare 

hygge og gøre os klar til dagen. Noget 

af hyggen bestod af den nordjyske 

Faktaboks 

 

”Boblerevets sandsten består af en 

cement, der sammenkitter sandskorn, 

sten og skaller. Undersøgelser af ce-

mentens indhold af stabile kulstofiso-

toper har vist, at den har næsten det 

samme forhold mellem 12C og 13C 

som methanen. Dette er et tegn på, at 
sandstenens cement er dannet ved, at 

bakterier har omsat methanen. 

 

Det er endnu ikke helt afklaret, hvor 
og hvorledes cementeringen af sands-

korn o.l. sker i bunden. Meget tyder 

på, at en særlig gruppe anaerobe bak-

terier har en nøgleposition, idet de 

anvender sulfat til at ilte methanen på 

dens vej op langs sprækker i havbun-

den. På den måde udnytter bakterierne 

energien i methanen. Denne proces 

fører til et mere basisk miljø. Kalkhol-

dige krystaller fælder dermed ud, og 

bundmaterialet sammenkittes til den 

betonlignende sandsten. 

Sandstenen er blevet synlig på hav-
bunden, idet dele af de underjordiske 

rev er blevet blotlagte, da den om-

kringliggende havbund er skyllet væk. 

Det er formentlig sket ved, at havbun-

den er hævet og nye havstrømme op-

stået efter den sidste istid.” 

Kilde: www.denstoredanske.dk (søg 
på: geologi hirsholmene boblerev)r   
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udgave af brunsviger, som man ikke 

måtte gå glip af. Den var ernærings-

mæssigt udført på en måde, så man 

ikke ville gå sukkerkold fra morgen-

stunden af. 

 

Hydrobia 

Vel ankommet på Strandby Havn kun-

ne vi tage det gode skib Hydrobia i 

øjesyn. Jeg vil ikke forsøge at beskrive 

skibet her, da folkene bag Hydrobia 
gør det meget bedre selv på deres 

hjemmeside, www.hydrobia.dk, som 

du ikke må snyde dig selv for at besø-

ge. Men mit generelle indtryk skal I 

dog have; Hydrobia emmer af den flid, 

som er lagt i skibets vedligeholdelse. 

Orden og kærlighed til detaljen hersker 

overalt. Så man begiver sig 

trygt ud på havet sammen med 

en besætning, der udviser den 

slags omhu for deres fartøj.  

 

Vi stod ud af havnen i havblik 

med kurs mod et af de boblende 

rev ved Hirsholmene. Vi skød 

ca. 6 knob, og havde en lille 
time til dagens første dykkested. 

Tiden gik med klargøring af 

udstyr; og at stirre ud i den dise-

de horisont, der lavede tricks 

med øjnene, og fik ting til at 

svæve i luften, som var det en anden 

Flyvende Hollænder. 

 

Endelig var vi der. Det boblende rev. 

Du kan læse om boblerevenes tilblivel-

se i faktaboksen 

 

De bobler s.. 

På overfladen boblede det lystigt, ikke 

som havet kogte, men det boblede.  

Sigten var med til at give dykkene 

omkring boblerevene en egen stem-

ning. Vandet stod, med solens hjælp, 

let støvede i lysegrønne nuancer. Det 

støvede indtryk var skabt af silt fra den 

bløde bund, som omgav revene. Under 

mere kedelige forhold ville man nok 

Udsigt fra fyret på Hirsholmen. 
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driste sig til at kalde sigten for dårlig. 

Men hver søjle, som strakte sig 

seks - syv - otte meter mod 

overfladen, bar på sit helt eget 

lille samfund af flora og fauna, 
hvilket gjorde mange meters 

sigt mindre vigtig (hvis jeg skal 

sætte tal på sigten, lå den i om-

egnen 4 meter). Foruden søjler-

ne fandtes der større og mindre 

knolde af sandsten. Nogle hullet 

og furet andre mere bastante. 

Det skulle vi opleve på dagens 

andet dyk, hvor vi skulle dykke 

i huler – eller rettere i huller. Et 

interessant dyk med masser af 

huller og sprækker at spejde ind 

i. 

 

Hirsholm 

Mellem dykkene sejlede vi til 

Hirsholm for at spise frokost. 
Havnen er ganske lille, og bliver nid-

kært vogtet af den stedlige myndighed. 

Når en ø har brug for både fyr-

mester, havnefoged og andre 

øvrighedspersoner på et så lille 

sted (Hirsholm er ca. 0.15 km2), 
slår man det hele sammen i én 

titel; nemlig: Øforvalter .  Hirs-

holmenes øforvalter hedder 

Jens. Jens er ingen høj mand; 

men er bygget tæt, har sol-

brændte hud og et par mørke-

brune øjne, som gnistrer af liv. 

Derfor har han, ikke helt med 

urette, fået tilnavnet Mexicaner-

Jens.  

 

Temperamentet er livligt, for-

nemmer man straks; men vi 

bliver overordentlig godt mod-

taget. Vi bød Jens på både øl og 
mad. Og efter Jens havde spurgt 

til, om én af baracudaerne boede 

inde, hvor husene er høje. Og forsikre-

Faktaboks: Stenrev 

Stenrev på lav vand er blevet en sjæl-

den naturtype i Danmark. Hovedårsa-

gen er, at de gennem mange år har væ-

ret udsat for massiv udnyttelse, især 

stenfiskeri til havnemoler og andre 

anlæg. Udbredelsen af huledannende 
stenrev er alene i Danmark reduceret 

med næsten 100 % fra mindst 34 km2 

til nuværende c. 5 ha.  

 

Revene er også voksested for tætte 

tangskove med grønne, brune og røde 

tangplanter. Imellem stenene findes et 

artsrigt dyreliv af muslinger, snegle, 

søpindsvin, søanemoner mv, foruden 

en masse fisk der søger føde eller be-

skyttelse i tangskovene. Den europæi-

ske hummer lever i hulrummene mel-

lem de store sten. 

 

Når vandstanden i havet stiger vil de 

tangskove, der stadig findes på rester-

ne af de gamle rev få dårligere betin-

gelser for at vokse – der bliver mindre 

lys til rådighed, jo længere man kom-
mer ned gennem vandsøjlen. Hvis 

tangskovene forsvinder vil meget af 

dyrelivet også forsvinde.  

På Læsø Trindel i det nordlige Katte-

gat har man som det første sted i Dan-

mark genskabt et 7 ha stort stenrev og 

yderligere stabiliseret andre 6 ha af et 

eksisterende stenrev. Projektet, der er 

døbt Bluereef, er ganske enkelt sket 

ved at sejle over 70.000 m3 store sten 

fra Norge ud i området, hvor de er 

dumpet på passende dybder. Projektet 

blev sat i gang i 2006 og afsluttes 

2012. 

Kilde: www.klimatilpasning.dk 
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Er der nogen, der kunne tænke sig at 

blive instruktør i klubben? 

 

Det er lidt tidskrævende, men giver 

mange gode oplevelser. Og du lærer 
mange nye dykkere at kende. 

 

I så fald er der mulighed for at følge 

undervisningen af det nye elevhold fra 

januar.

Så kan du finde ud af, om det er noget 

for dig. 

 

Du er velkommen til at stille spørgs-

mål. 
 

Du kan uforpligtende henvende dig til 

Birgit N. på mail eller på tlf. 

 

/Birgit 

Bliv instruktør i klubben 

Opslagstavlen 

Jeg har søgt forskellige steder på net-

tet, og bl.a. på jeres hjemmeside. Det 

virker interessant for mig med alle de 

ture I har.  

/ Mvh. Bo L.V. 

Nye medlemmer: 

Her vil vi bringe billede og informatio-

ner om nye medlemmer i klubben.  

Hej. 

 Jeg er 3 stjernet 

CMA’s uddannet 

i Scuba Base, og 

har været i Politi-

ets dykkerklub, 

og er for tiden i 

SAS dykkerklub. 

Jeg vil gerne 

skifte til en mere 

aktiv dykkerklub, 

da jeg er meget interesseret i at dykke 

meget. For nogle år tilbage havde jeg 

68 dyk på et år. I dag får jeg ikke dyk-

ket ret meget.  Da jeg føler det er ved 

at gå i stå der, hvor jeg er medlem i 

dag, er jeg villig til at skifte.  

ROM smagning den 18 januar Pris 250 kr. Maks deltager antal: 24 personer. Der kommer et op-slag i klubben snarest, hvor man kan skrive sig på. Bemærk at klubmedlemmer har førsteret til at deltage. Ved manglende til-slutning, kan ikke medlemmer inviteres. 
For nærmere information om arrangementet, så opslaget på tavlen i klubben.  
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Opslagstavlen 

Her er et billede af redaktøren, som han muligvis selv tror han sta-
dig ser ud..   

Send nye billeder 

FOTOAFTEN I KLUBBEN: BA-

RACUDA’S HISTORIE 

MANDAG 5.NOVEMBER KL 

20.45 

Stidsen (som også har begået denne tegning) viser dias fra 
Baracudas fortid og fortæller ’sandfærdige’ beretninger om 

klubbens bedrifter og dens medlemmer. Festudvalget vil 

servere pandekager. 

Vandpolo og fridykning 
Deltage i  vandpolo (mandage ca. kl. 21) og træning i lettere fridykning.  

(onsdage ca. kl. 21). 

Deltagelse kræver at du melder tilbage til mig om du vil deltage – da 

der kun vil blive arrangeret noget hvis der er tilpas mange tilmeldte. 

 

/Bjarne (bgl298@gmail.com) 

Vi vil gerne lave en medlemsliste med billede på op-

slagstavlen, så medlemmerne opfordredes til at ind-

sende et vellignende billede af sig selv til Aase P. 
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En boblende ..fortsat fra side 15 

de os om, at det er bedre med horisont 

og frisk luft, udbrød han: ’Sikke I hyg-

ger jer…’ Det skulle han sige flere 

gange den dag. Om aftenen mødte vi 

atter Jens, da vi havde besluttet at gril-

le på øen. 

 

Inden vi grillede, var vi en tur i fyrtår-

net for at kigge øerne rundt. Det var 
meningen, at vi også skulle se kirken, 

men tiden blev ikke rigtig til det. Efter 

et velfortjent aftensmåltid blev det tid 

til at vende snuden hjemad. I havblik 

og stjerneklar himmel sejlede vi med 

kurs mod havnen i Strandby. Trætte 

ankom vi til Lyngperlen. Et par bara-

cudaer ofrede sig, og gik i sving med 

at fylde flasker – en stor tak til dem 

 

Det blå rev 

Den første aften ’solgte’ vores værter 

en tur til et rev nordøst for Læsø. Re-

vet kaldes ’Det blå rev’, og er et gen-

oprettet stenrev – læs faktaboks s.15 

 

Turen ville kun kunne lade sig gøre i 

godt vejr, hvilket vejrudsigterne lovede 

for den kommende dag. Vi besluttede 

derfor at ’købe’ turen. Dette betød at vi 

havde over fire timers sejlads hver vej, 

og derfor skulle af sted kl. 6. 

 

Aftenen forinden havde Morten spurgt 

om vi kunne lide jomfruhummer – alle 
nikkede ivrigt – godt!  Så ville han 

sørge for den efterfølgende dags fro-

kost, som skulle indtages på bølgen 

blå. Vi skulle heller ikke bekymre os 

om morgenmad – den fik vi også om 

bord. 

 

Ligesom den foregående morgen, bød 

sejlturen til Det blå rev på magiske 

scenerier. Der gik næsten ikke et mi-

nut, hvor havoverfladen ikke blev 
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brudt af marsvins krumme ryg. 

 

Da vi ankom til revet, var Skawdyk på 

stedet med deres dykkerkutter Oberon; 

men revet var heldigvis stort nok til 

alle. 

 

Det gibbede en smule i mig, da jeg så 

hvordan strømmen fik fart hen over 

revet. Det var helt tydeligt, og virkede 

voldsomt, da det omgivende vand lå i 

havblik. Birgit og Troels fik, som de 

første, fornøjelsen. Det blev hurtigt 

klart, at vi måtte have en strømline ud. 

I kom vi alle, og vi skulle blot et par 
meter ned, så mistede strømmen sin 

kraft. Revet er, på blot få år, blevet 

indtaget af både flora og fauna. Det 

summer af liv.  

 

Hvor stimer af sej patruljerer i det frie 

vand over revet, lusker enkelte store 

torsk nysgerrigt rundt mellem stenene; 

nysgerrigt stirrende med sine store 

øjne, for at smutte væk – og titte frem 

igen. En leg man sagtens kan få et helt 

dyk til at gå med. Mellem stenene, 

draperede med sukkertang foruden 

mange andre af havets planter, gemte 

revet på krabber, søpindsvin og alle de 
dyr vi ikke så. Læg hertil grupper af 

små torsk, som gerne lod én komme 

tæt på, og det bliver en totaloplevelse i 

særklasse.  Og så var der sæler!  Ja ja 

den er god nok. Mens vi drev i strøm-

men på revet, poppede der et sælhove-

de op hist og her. Ingen af os havde 

dog held til at opleve dem under vand. 

 

Alt i alt et fantastisk dyk. Og hvor er 

det dejligt at se et stykke naturgenop-

retning, der ser ud til at være en suc-

ces. 

 

Mortens fristelser 

Som skrevet tidligere, skulle vi ikke 

bekymre os om frokost. Og til spørgs-

målet, om vi kunne lide jomfruhum-

mer, blev der jo nikket voldsomt. Mor-

ten havde kogt fire kilo jomfruhum-

merhaler, og serverede dem både i 
naturlig form og i delikat flødesauce 

med tilhørende brød til at dyppe med. 

Vi indtog det skønne måltid på Hydro-

bias fordæk i en blanding af andægtig 

tavshed, anerkendende smask og ’um’ 

og ’ahh’. 

Mætte og tilfreds planlage vi dagens 

resterende dyk til at foregå dels på 

Læsøs lokale boblerev dels på et vrag, 

ligeledes nær Læsø. Boblerevet ud-

mærkede sig ved at være ekstra støvet i 

forhold til dem vi havde oplevet. 

 

Ølvraget 

Attraktionen i dette dyk er at opleve 

Læsøs klare blå vand. På under fire 

meter vand, ligger der et nydeligt vrag, 

som er med til at give dykket variation. 

For uden vraget er her ikke meget an-
det end sand og lidt ålegræs. Vragets 

nærmere skæbne kender jeg ikke, men 

der gik historier om fundet af en Carls-

berg øl af ældre dato. Og så bliver det 

jo spændende. 

 

Vi fandt nu ingen øl – og pyt med det. 

For det var et rigtig hyggedyk. Sigten 

var superklar, og vraget lå med rælin-

gen tittende op over sandet, og viste 

med sin tydelige tegning, at her lå vra-

get af et skib. Vi lå vist alle og gassede 

os godt og grundigt. Nogle tøffede 

rundt og nød sigten, vraget og de grøn-

ne totter med ålegræs i det lyse sands 
baggrund, mens vandets blå lys fik liv 

af dagens rester af sollys. Andre spej-

dede efter øl.  
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Med alle om bord, gjorde en flok træt-

te baracudaer sig det behageligt, mens 

vi blev sejlet hjem. 

Vel tilbage i Lyngperlen skulle der 

puttes et meget sent aftensmåltid i ho-

vedet - og fyldes flasker; vi havde 

nemlig besluttet at tage et sidste dyk 

inden afgang dagen efter.  

 

Afsked 

Efter endnu et herligt dyk på de bob-

lende rev, blev Hydrobia ryddet for 

vores udstyr, hvorefter vi indtog en 
frokost på stranden sammen med vores 

værter. Nogle fik stemplet deres log-

bog med Hydrobias stempel – lavet i 

det fjerne østen. Jeg fik fotograferet 

det til brug her i artiklen. Færger ven-

ter ikke, så det var tid at komme af 

sted, selvom ’vi hyggede os rigtig’ – 
det ville Jens i hvert tilfælde have sagt 

om os. 

Det var med hovedet fuld af billeder, 

og et let hjerte, jeg forlod vore værter; 

som havde vist os en sjælden interesse 

og gæstfrihed. Jeg synes, at det ville 

være skønt, hvis vi på nogen måde kan 

gøre gengæld. Og mon ikke resten af 

deltagerne føler det ligeså? 

/Tom (og Ole) 

Artiklens ophavsmænd mellem dykkene på båden. Der spindes sikkert en ende.. 
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  Makkertjek  

Efter et par afbud,  (til redaktørens 
store frustration), sprang Aase heldig-
vis til, og den stolte  (og lærerrige?) 
serie kan køre videre 

Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke 

Jeg tog Padi open water i juni 2002. 

Det var på opfordring af Bent, som 

havde taget beviset et par år før og 

savnede en fast makker at dykke med. 
Og da jeg altid godt har kunnet lide 

vand, og synes det er spændende at 

betragte dyreliv, så besluttede jeg mig 

for at prøve. Jeg lokkede i øvrigt også 

min søster og svoger til at komme med 

på samme kursus. Min søster tog også 

certifikatet, men min svoger stoppede 

efter første besøg i svømmehallen. Vi 

tog det gennem Bents firma-

dykkerklub i Danske Bank og havde 

de første open water dyk udfor Mosede 

havn. Et års tid senere tog jeg og min 

søster advanced open water på Salt 

dykkercenter ved Lysekil. 

 

Hvor mange dyk har du haft. 

Uha. Der var engang jeg havde helt 
styr på antal dyk og hvor de var foreta-

get, og havde grafer over dem alle lig-

gende på den bærbare compter... men 

så blev den bærbare stjålet i 2010 og 

gæt hvad vi ikke havde fået taget back-

up af!  Siden har jeg ikke rigtigt fået 

samlet mig sammen til at skrive udfør-

lig log over dykkene i ren ærgrelse 

over at have mistet hele 'samlingen' af 

elektroniske logs. Men det er vel om-

kring 300 dyk. 

 
Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor 

Allerhelst dykker jeg i shorty'en til min 

våddragt i klart og varmt vand sydpå - 

det er skønt ikke at være så bevægel-

seshæmmet - og at slippe for handsker-

ne gør også alting nemmere. 

 

Herhjemme dykker jeg også helst i 

våddragt. Jeg føler mig mere 'fri' og 

manøvredygtig under vandet, og så 
skal man ikke have så meget vægt på 

for at komme ned. Men jeg har også 

min tørdragt, som jeg bruger hvis van-

det er alt for koldt, men jeg synes den 

er frygtelig besværlig at få på, og bli-

ver let irriteret over luften i dragten 

under dykket. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker. (teknisk-, vrag- eller 'blomster-

dykker' eller lignende) 

Blomster-dykker. Det er absolut natu-
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ren jeg synes er spændende ved dyk. 
Men naturen er jo ofte også anderledes 

og spændende på vrag. Teknisk dykker 

bliver jeg aldrig - jo mindre teknik jeg 

skal koncentrere mig om på et dyk jo 

bedre ;o) 

 

Er der noget du er specielt glad for ved 

dykning. 

Det jeg glæder mig mest over ved dyk-

kene er at betragte dyrelivet - der er 

noget helt specielt over at opdage en 

fisk der gemmer sig eller se en helt ny 
slags væsen man ikke har lagt mærke 

til før. 

 

Og når man går i en klub som vores, så 

er jeg også vældig glad for det sociale i 

klubben, f.eks. hyggen ved 

grill'en efter fyraftensdyk. Eller 

generalforsamlingsmiddagen... 

og apropos: husk nu generalfor-

samlingen d. 17 november 
2012. 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', 

og kan du beskrive et konkret 

dyk. 

I et godt dyk går alt godt, og 

man ser noget spændende. 

F.eks. har Bent og jeg dykket 

på filippinerne og set en 10-

armet blæksputte lægge æg. 

Eller det dyk i Rødehavet hvor 

vi pludselig bemærkede at nog-

le af fiskene skiftede farve - det 
var vist for at signalere til hin-

anden. Eller bare mit første dyk 

i Lillebælt hvor der helt mira-

kuløst ikke var strøm, og jeg 

første gang opdagede at der 

findes søanemoner her i lille 

Danmark. 

 

Har du haft 'et dårligt dyk', og 

kan du beskrive hvad der skete. 

Jeg har haft enkelte dårlige dyk. F.eks. 
dykkede Bent og jeg engang for os 

selv ved Hornbæk strand. Det startede 

ellers helt fint, men efter lidt tid hvor 

vi havde svømmet udad fra stranden 

og henover tæppet med tang, der bøl-

gede og vajede i dønningerne blev jeg 

godt og grundigt søsyg. Faktisk så 

søsyg, at jeg brækkede mig under van-

det. Men det var ikke værre end at vi 

kunne gå i overfladen og svømme ind. 

 

Har du oplevet en uheldssituation på et 
dyk. 

Ja. På et sidste dyk på en live-aboard i 

Rødehavet sprang min o-ring i 1. tri-

net, da vi var kommet ned på 20 meter. 

Luften boblede vildt ud af min flaske. 
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Guiden vi dykkede med lukkede min 

flaske, og jeg skiftede til hans octopus. 

Herefter fik Bent og jeg med fagter 

aftalt at jeg skiftede til Bents octopus, 

og så gik vi op. Da min flaske nu var 
blevet lukket, lavede jeg i øvrigt den 

fejl at tænke at jeg slet ikke kunne bru-

ge min bcd mere, så jeg lukkede ikke 

luft ud af vesten mens vi gik op. Vi 

kom vist lidt rigelig hurtigt op - selv-

om Bent gjorde hvad han kunne for at 

holde hastigheden nede. Men alt i alt 

foregik det egentlig vældig roligt og 

uden panik. 

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i dykker 
(tegn eller andet). 

Generelt aftaler jeg 'dykkeruten' inden 

vi går i. Men må erkende, at når jeg 

dykker med Bent glemmer jeg det no-

gen gange - han er bedre til at finde 

vej, så det bliver nemt til en dårlig 

vane at stole på ham og 'følge efter'. 

 

Er der nogle ting som du burde omtale 

eller spørge om, men ikke altid husker. 

Se ovenstående ;o) 
 

Er der noget udstyr du drømmer om at 

få fat i, eller er der noget du sværger 

til. 

Lige pt. skal jeg have anskaffet mig en 

ny og god lygte. Min nuværende næg-

ter at lyse under vand. Men den funge-

rer fint på landjorden. 

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor? 

Den næste der skal have makkertjekket 
må være Lars N. Han har været med på 

mange af klubbens ture - også dem, 

der går langt væk, så ham må vi vide 

noget mere om.  

/Aase 

For et par år siden blev der afholdt et 

DSF-kursus i klubben ved forbundets 

fotoudvalg. Der var en halv snes med-

lemmer, som gennemførte og således 

fik bevis som level 1 uv-fotografer. 
Det er blevet aftalt med Søren fra fo-

toudvalget, at vi afholder et level 2 

kursus i uv-foto i begyndelsen at det 

nye år. 

Kurset er tidligere blevet omtalt i en 

groupcare-udsendelse i klubben. 

Hvis du fik det omtalte level 1 bevis, 

kan du deltage i det nye kursus uden 

videre. Hvis du har en basal viden og 

erfaring med uv-foto, kan du deltage i 

et kortvarigt forberedelseskursus i 

begyndelsen af det nye år, og derefter 

kan du være med på level 2 kurset. 

Vi regner med, at der kan være 10 – 

12 mand m/k på kurset. Tre af pladser-

ne vil blive besat af folk fra andre 

klubber. Derudover vil undertegnede, 
den gamle redaktør og Tom deltage. 

Desuden er der tre klubmedlemmer, 

som har meldt sig som interesserede. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkom-

men til at kontakte mig på min mail. 

 

/ Foto-Ole 

UV-Foto kursus i DSF regi 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Baracuda. 

Lørdag 17/11-2012 kl 13:00 

i Klublokalerne 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.´ 

3. Beretning fra udvalgene og gennemgang af udvalgenes aktivitetsplaner 

4. Afsløring af årets Baracuda 

5. Godkendelse af revideret regnskab. 

6. Udlodning af indskudsbeviser 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

Vedtægtsændringer: 

Bestyrelsen har lavet et forslag til ændring af vedtægterne. Ændringerne går på at 

elektronisk post ligestilles med 'papir-post', og at bestyrelsen lidt nemmere skal 

kunne konstituere sig selv. 

8. Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingentets størrelse. 

9. Valg af bestyrelse: 

Valg af formand: Ole B. er på valg og genopstiller.  

Valg af sekretær: Aase P. er på valg og genopstiller. 

Valg af kasserer: Jesper M. ønsker at udtræde af bestyrelsen.  

Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik P. er på valg og genopstiller. 

Valg af bestyrelsesmedlem: Søren H. Ønsker ikke genvalg. 

Valg af suppleant: Tom D. er på valg og genopstiller.  

Valg af suppleant: Brian M. Ønsker ikke genvalg. 

Valg af revisor: på valg er: Berit C.  

Valg af revisor: Lars N.  

Valg af revisorsuppleant: Gitte F. 

 

10.  Valg af udvalg.  

Klubbens udvælg skal genbesættes, og udvalgene fortsætter i det omfang, der fort-

sat er behov for og interesse i arbejdet. For tiden har klubben følgende udvalg:  

Barudvalg. 

Festudvalg. 

Fotoudvalg. 
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Husudvalg. 

Kompressorudvalg. 

Materialeudvalg. 

Redaktionsudvalg. 

Webudvalg. 

Sikkerhedsudvalg. 

Svømmehalsudvalg. 

Fridykkerudvalg. 

Turudvalg. 

Uddannelsesudvalg. 

 

11. Lodtrækning om årets kantbissegavekort. 

1. præmie kr. 1.000,- 

2. præmie kr.    750,- 

3. præmie kr.    500,- 
I tilfælde af sammenfald mellem flere personer deles præmien ligeligt mellem per-

sonerne. 

12. Eventuelt. 

 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal iht. vedtægterne væ-

re bestyrelsen i hænde senest d. 7. november 2011  

 

På bestyrelsens vegne, 

 

 

Ole B. 

Formand 

 

Husk at melde dig til generalforsamlingsmiddagen d. 17/11. 

Dette gøres via sms til Aase eller ved mail eller ved at skrive 

sig på listen, der hænges op i klubben.  

Tilmelding senest d. 12/11-2012 

Middagen starter ca. kl. 19, og i år kommer middagen til at 

være spansk inspireret med masser af spændende spanske 
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Referat fra 
 bestyrelsesmøder 

kan høre resten af medlemmernes me-

ning. 

 

Kommunen er i gang med en 

'organisationsændring' omkring sports-
faciliteterne og svømmehallen. Det 

bliver spændende hvem vi skal snakke 

med om svømmehallen. Indtil videre 

er det en 'almindelig' medarbejder og 

ikke Poul-Erik, der har kontaktet Ole 

omkring hvornår vi skulle starte i 

svømmehallen her efter sommer. 

 

Vi har fået et dobbeltskab til vores ting 

i svømmehallen. Birgit har fået nøglen 

til skabet, og får lavet kopier af den, 

som kan ligge hos nogle af svømme-
hals- og uddannelsesudvalgets med-

lemmer. Vi kan f.eks. bruge skabet til 

lidt ekstra bly, o-ringe, mundstykker 

mv., så vi ikke skal hele vejen over i 

klubben hvis der lige mangler lidt. 

Men da skabet er væg-hængt kan vi 

ikke have alt blyet i skabet. 

 

Birgit har fået 10 instruktør-kort til 

svømmehallen. 

 
Kantbisselisten er hængt op. Denne 

gang skal man sætte sit telefonnummer 

på. På den måde kan den, der har været 

kantbisse, sms'e til den næste på listen 

og minde vedkommende om at det er 

hans eller hendes tur næste gang. Der 

er lagt op til at alle skriver sig på listen 

på 3 vagter (så længe der er vagter). Vi 

bør skrive ud om princippet med at 

ringe til næste vagt til alle. 

 

Den gruppe, der tager til Norge lige 
om lidt, har foreslået at vi køber et 

elektronisk søkort til vores scanner 

som dækker hele Danmark, hele Nor-

ges 'hovede' og hele den svenske vest-

kyst, samt  østersøkysten til syd for 

Torsdag d. 23. august 2012 

Tilstede: Ole B. Henrik, Jan O., Jesper 

og Aase 

 

1: Valg af dirigent.   
Jan O. blev valgt til ordstyrer.     

 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede. 

Aase var der, så hun tog referat. 

      

3: Godkendelse og underskrift af refe-

rat fra sidste møde.   

Referat fra sidste møde blev under-

skrevet. 

 

4: Orientering fra formanden.  
Ole har snakket med Jytte fra kommu-

nen, og petanque klubben vil gerne 

have 8 petanque baner på plænen foran 

klubben (der hvor vi plejer at have 

Sankt Hans bål). Jytte havde svært ved 

at se hvordan der skulle kunne være 8 

baner, og det havde Ole også, så han 

udfærdigede en flot tegning af hvordan 

der kan etableres 4 petanque baner på 

plænen. Planen tager højde for en evt. 

udvidelse af garagen. Petanque klub-
ben vil også gerne lave lidt overdæk-

ning af flise-arealet ved vores indgang, 

så de har et sted at opholde sig når der 

spilles. Bestyrelsen synes at forslaget 

var vældig fint, og helt ok med os at 

petanque klubben bruger plæne-

arealet. Vi skal blot sikre os at vi også 

må bruge arealet mellem garagen og 

klubben. Ole tilføjer for syns skyld et 

par bænke på tegningen for at anskue-

liggøre at det er godt med en smule 

luft omkring banerne. Tegningen sen-
des ud til medlemsmødet så vi også 
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Gotland. Det koster 1800 kr. Vi beslut-

tede at det skulle indkøbes. 

 

5: Gennemgang af opgavelisten. 

Vi foretog en hurtig gennemgang af 
listen og fik ryddet ud og opdateret. De 

punkter som lige skal have en uddy-

bende kommentar kommer her: 

Oxybox: Jan O. vil kigge på hvilke 

fonde, der kan søges og hvornår der er 

ansøgningsfrist. En ny oxybox er dyr 

og skal fyldes relativ tit. Måske ville 

det være smartere at have en større 

flaske stående i flaskestativet i båden, 

og så have en lille kuffert med mund-

stykker ? 

Forslaget om flaske i båden tages op 
på medlemsmødet. Vi prøver også at 

høre om nogle vil være med i fund-

raising udvalg til oxy-boxen på gene-

ralforsamlingen. 

Billeder af nye (og 'gamle' medlem-

mer): Jesper har snakket med Gearløs, 

som godt vil være med til at finde bil-

leder af eksisterende medlemmer i sin 

skatkiste af billeder. Vi synes det vil 

være en god ide at få så mange som 

muligt til at sende et os et vellignende 
billede af sig selv + info om mail-

adresse, mobil-nummer og uddannelse 

til billede-listen på opslagstavlen. Aase 

vil godt indsamle de indkomne bille-

der. Og dem vi ikke hører fra, prøver 

vi at finde et billede af sammen med 

Gearløs. Jesper skriver indlæg til klub-

bladet, og sender også en kopi til Aase, 

som hun så sender ud (da det er hende, 

der skal have svarene). 

Vi piller punktet om forsikringstilbud 

af. Hvis nogen har mulighed for at 
udfylde de oplysninger Jesper skulle 

have om båden kan vi muligvis ind-

hente et bedre tilbud, men indtil videre 

indstilles det. 

Punktet om web-kamera er slettet - det 

har vi ikke lyst til lige nu. 

Punktet om frivillig framelding af til-

sendelse af klubblad fjernes. 

 
6: Turpriser. 

Ole havde fremsendt et forslag til 

turpriser efter at bådturen til Fu Shan 

Hai var blevet rigelig dyr og gav et lidt 

rigelig stort underskud. Vi diskuterede 

frem og tilbage - bl.a. var der et alterna-

tivt forslag om at klubben max gav et 

tilskub på 150 kr. pr. deltager på bådtu-

re. Men det ville på den måde være ret 

svært på forhånd at vide hvor dyr en 

given  tur bliver.  

Vi enedes om at Ole forslag var godt. 
Dog skulle det formuleres lidt klarere 

og gerne lidt kortere - evt med et par 

eksempler. Ole retter forslaget til så det 

bliver lidt klarere, og vi præsenterer 

turpris reglerne på medlemsmødet i 

september.  

 

7: Vedtægtsændringer. 

De var et antal forslag til små-

ændringer i formuleringen til vedtægts-

ændringerne, som Jesper tager sig af. 
Aase sender vedtægtsændringerne i 

en .doc version i stedet for som pdf fil, 

så Jesper kan tilrette vedtægtsændrings-

forslaget. Forslaget tages op på med-

lemsmødet. 

 

8: Klubbens økonomiske status og med-

lemssituation. 

Vi har en sund økonomi. 

De er kommet 4 nye medlemmer hen 

over sommeren. 

Vi må finde en egnet kasserer. Jesper 
vil helst være fri. Vi skal nok overveje 

et mere moderne og let-at-sætte-sig-ind-

i-regnskabs-system, så kassererposten 

ikke bliver så svær at overdrage. 
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9: Opdateret 10 års plan. 

Jan O. var gået i gang, men den er ikke 

færdig. 

 

10: Nyt fra udvalgene. 
Uddannelsesudvalget: Jan O. kunne 

meddele at det kan blive en udfordring 

at få samlet nok instruktører til næste 

år. Ole havde et bud på et nyt medlem, 

som er en god instruktør. Ole kontakter 

det nye medlem og får ham til at kon-

takte Jan O. 

Materialeudvalg: Har fået repareret 

side-scanneren, hvilket krævede flere - 

og nærmest korporlige - rykkere, og 

tog meget længere tid end firmaet først 

meldte ud. Allan har monteret den. 
Det har været diskuteret om traileren 

skal udskiftes. Men det bliver den ikke 

nu. Til gengæld skal vi passe på brem-

sesystemet: De, der advarer chaufføren 

om hvornår traileren er langt nok ude i 

vandet, skal være opmærksomme og 

sige til i god tid før fælgen rører van-

det - husk der også kan komme bølger. 

Ny hjemmeside: Tjek siden. Tom har 

lavet en virkelig flot film/video til den. 

Delen 'for medlemmer' er ikke klar 
endnu, men der er link til turudvalgets 

hjemmeside, som altid er opdateret 

med kalender og billeder. 

Barudvalg: Har spændende spanske øl-

nyheder til generalforsamlingen, og 

tom har udtalt at han godt ville lave en 

'tortilla de patatas', som skulle passe 

glimrende til.   

 

Fotoudvalg: Jan M. har sendt forslag 

til plakat til svømmehallen til Ole, og 

afventer kommentarer. Bestyrelsen fik 
fremvist 2 eksempler og kunne bedst 

lide det med billeder af dykkere på. 

 

 

10: Eventuelt:   

Aase skriver mail ud til alle om der er 

nogle forslag til emner, der kan tages 

op på et medlemsmøde, og laver for-

slag til medlemsmødeindkaldelse, som 

sendes til bestyrelsen til kommente-
ring. 

 

Kage til bestyrelsesmøderne: Aase 

laver kageliste og gør opmærksom på 

hvem der giver kage ved indkaldelsen 

til møderne.  

 

Diverse datoer: 

Bestyrelsesmøder – alle kl. 19 i klub-

ben: 

Tirsdag d. 11-10-2012 (Forbered ind-

kaldelse til generalforsamling i bladet). 
Jesper tager kage med. 

Torsdag d. 08-11-2012 (Behandling af 

evt. indkomne forslag til generalfor-

samlingen). Jan O. tager kage med. 

Tirsdag d. 04-12-2012. Tom tager kage 

med - hvis han genopstiller (håbe, hå-

be :o) 

 

Medlemsmøder (hvis der viser sig inte-

resse): 

Tirsdag d. 11-09-2012. 
 

Generalforsamling: 

Lørdag d. 17-11-2012 – indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 07-11-2012 

 

Foreløbige deadlines for artikler til 

bladet: 

D. 13. oktober 2012 

D. 19. januar 2013 

 

Sekretær:                             Formand: 
 

Aase P,     Ole B. 
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Den  11. september 2012 

 

Dagsordenen var som følger: 

1. Valg af ordstyrer. 

 
2.  Vedtægtsændringsforslag  

(Jesper M.). Det er ikke nogen store 

ændringer, men erfaringen siger os at 

det er klogt at få gennemarbejdet for-

slaget før generalforsamlingen. Forsla-

get vedlægges. 

 

3. Klubbens kommunikation  

(Allan og Aase). Til tider tager group-

care dage om at få videresendt mails til 

alle medlemmerne. Det er ikke til-

fredsstillende. Kan vi finde et alterna-
tiv ? Gerne med udsendelse af sms. 

 

4. Turudvalget  

(Jørgen H.). Hvordan skal det fungere 

og arbejde ? 

 

5. Petanque baner på plænen 

(Ole B.). Petanque klubben vil gerne 

have baner på græsplænen foran klub-

ben. Ole har tegnet forslag til hvordan 

de kan ligge. Vi vil gerne høre med-
lemmernes mening. Forslaget til baner-

ne vedlægges. 

 

6. Iltflaske i båd 

(Henrik P.). Kan vi fast installere ilt-

flaske i båden ? 

 

7. Information fra bestyrelsen: 

- Turpriser (Ole B.) 

- Kantbisseliste + 'ring til næste'-

ordning (Jesper M.) 

- Indsend vellignende billeder  
- Skab i svømmehallen (Ole B.)  

 

Ad 1: Valg af ordstyrer:  

Henrik valgtes til ordstyrer 

 

Ad. 2: Vedtægtsændringsforslag. 
Jesper forklarede ændringsforslaget til 

vedtægterne, som mest drejer sig om at 

få moderniseret og gjort vedtægterne 

en anelse mere fleksible, så  de ikke så 

tit skal rettes. Ændringerne er de sam-

me som vi havde med til medlemsmø-

det i marts, men denne gang har vi 

sendt den nyeste version ud med ind-

kaldelsen og der er ændret lidt i formu-

leringerne.  

Der var ikke noget modstand mod ind-

holdet af ændringerne, men der kom et 
par forslag til bedre formulering, som 

Jesper noterede.  

 

Ad. 3: Kommunikation. 

Groupcare har fungeret rigtig dårligt 

på det sidste - mails er først kommet 

frem flere dage efter de er afsendt (lidt 

uheldigt når en mail mandag morgen 

om fyraftensdyk torsdag f.eks. først 

kommer frem torsdag formiddag), og 

ikke alle får mail'sne (f.eks. havde Eva 
ikke fået medlemdsmøde indkaldel-

sen).  Dykkerklubberne Baltic og Kon 

Tiki blev nævnt som nogle af dem, der 

har velfungerende løsning på deres 

hjemmesider, hvor man kan mail'e og 

sms'e ud til forskellige grupper af med-

lemmer. Birgit oplyste at Baltic har 

købt sig til deres løsning, og her kan 

medlemmerne gå ind med eget med-

lemsnummer og kode og opdatere de-

res egne oplysninger. Det har vistnok 

kostet dem ca. 20.000 kr. Måske vi 
kunne betale Tom for at lave det på 

vores egen hjemmeside - hvis han har 

tid. Jens N. blev nævnt som én, der 

måske kender en løsning, der ikke er 

voldsom dyr.  Vi skal også overveje 

Referat fra 
 medlemsmøde 



30 

 

 

nyt system til bogføring/kasserer po-

sten. Vi endte diskussionen med at 

bestyrelsen må tage den herfra. 

  

Ad. 4: Turudvalget. 
Jørgen kunne fortælle at turudvalget 

ikke fungerer så godt. Han efterlyste 

meninger om hvad medlemmerne for-

venter af turudvalget. Det kunne f.eks. 

være turudvalgets opgave at organisere 

de større ture, som planlægges ud fra 

ønsker fra medlemmerne. Men der 

mangler ønsker og forslag fra medlem-

merne. Det blev foreslået at turudval-

get kunne skrive ud til medlemmerne 

om ønsker, eller prøve at afholde åbne 

turudvalgsmøder igen. De var ellers 
blevet droppet, da der efterhånden 

praktisk talt ikke kom nogle medlem-

mer til møderne. Vi prøver at afholde 

åbent turudvalgsmøde i november. Og 

til os alle sammen: har du en god ide 

til en tur til et godt dykkersted, så kon-

takt turudvalget. 

 

Ad. 5: Petanque klubben.  

Ole kunne fortælle at vores nabo pe-

tanque-klubben har sagt til stadionin-
spektøren at de vil have 8 petanque 

baner på græsarealet ude foran klub-

ben. Det havde hun svært ved at se 

kunne lade sig gøre, så Ole havde væ-

ret så flink at lave et forslag til hvor-

dan der kunne laves petanque baner 

ude foran. Bl.a. for at vi kan være sikre 

på at der er plads til en evt. udvidelse 

af garagen, så vores fyldestation kan 

blive sikrere, og for at komme med 

forslag om mere flisebelægning hvis 

nu man alligevel skulle til at lægge 
arealet om. Ole's plantegning blev vist 

frem, men Ole kunne fortælle at der 

formentlig ikke sker mere end at flise-

arealet mellem klubben og garagen 

bliver overdækket i første omgang. 

Kommunen har ikke rigtig råd til an-

lægsarbejde. Ole skal til møde med 

stadion inspektøren og petanque klub-

ben her i efteråret.   

 
Ad. 6: Oxybox. 

Vores kasse er ikke 100 % vandtæt 

længere, så det er ved at være på tide 

at udskifte. Ang. oxybox er der en kon-

flikt: jo større ilt-flaske jo mere sikker-

hed. Til gengæld er det træls at skulle 

slæbe en stor og tung flaske ned til 

båden. Så vi har overvejet om det ville 

være smart fast at installere en stor ilt-

flaske i båden, og så have en lille box 

med 'åndings-tilbehør' til flasken. Det 

var der generel tilslutning til. En flaske 
kunne formentlig være så tynd at den 

kan ligge under flaskestativet så den 

ikke tager plads op for dykkerudstyr. 

Den kunne også placeres bagest i bag-

bords side sat fast på metal-bøjlen. 

Bestyrelsen kan godt gå videre med 

forslaget. 

 

Ad. 7: Information fra bestyrelsen. 

Fu Shan Hai 

Efter en noget dyr, men god, tur til Fu 
Shan Hai, har bestyrelsen (v. Ole) la-

vet en officielt regel om øget betaling 

til ture, der går udenfor Sjælland og 

Amager, og for ture hvor max. antal 

deltagere er begrænset til færre end 8. 

Forslaget blev vel modtaget, dog med 

den kommentar at det ville være bedre 

at sætte grænsen ved om man skulle 

med færge eller betalings-bro.  

 

Kantbisseliste: Jesper orienterede om 

at man fremover skal skrive sig på 
kantbisselisten til 3 vagter for at få 

svømmehalskort. Desuden skriver man 

sit telefonnummer på listen, så når man 

har holdt sin vagt, ringer eller sms'er 

man til den næste vagt på listen for at 
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Rabatter på dykkerud-

styr. 
Redaktionen indsamler fortsat oplys-

ninger om mulige rabatter eller lig-

nende i forbindelse med køb eller ser-
vicering af dykkerudstyr.  

Oversigt:   

ScubaGear på Amager:  

 http://www.scubagear.dk  

Kingfish 

 http://www.kingfish.dk  

10 % rabat  til DSF  medlemmer.  

Hold til højre for den sorte stri-

be (hav dén på venstre hånd) i 

svømmehallen…Så støder vi 

ikke sammen. ;-)  

påminde ham eller hende om vagten. 

Hvis man har meget svært ved på for-

hånd at vide hvornår man reelt har 

mulighed for at komme til svømning, 

så kan man skrive sig på, og evt. prøve 
at overtale en anden hvis man ikke får 

mulighed for at komme 

 

Medlemsliste 

Vi vil gerne lave en medlemsliste med 

billede på opslagstavlen, så medlem-

merne opfordredes til at indsende et 

vellignende billede af sig selv til Aa-

se . Det kommenteredes at så skulle 

der også ryddes op i de billeder af for-

henværende medlemmer, der hænger 

på tavlen pt. 
 

Skab i svømmehallen 

Vi har fået et skab i svømmehallen. 

Dette er primært til brug for instruktø-

rer. Der kan f.eks. være ekstra-

materiel, eller undervands-rugby ud-

styr i det. Birgit har fået lavet 2 ekstra 

nøgler til skabet. I øvrigt ville hal-

personalet så gerne have den gamle 

nøgle til skabet i herreomklædningen 

tilbage, men ingen kendte rigtig noget 
til det skab eller nøglerne... hvem ved 

noget her ? 

 

Ad. 8: Diverse. 

Ole har overtalt familien Gjedde til at 

lave en kajak-introduktion i svømme-

hallen + et senere kursus ved Amager 

Strandpark.  

 

Der blev klaget over alarmen. Besty-

relsen undersøger  sagen. 

 
/Aase 
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