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Forside: 
Det er dybt godnat at dykke i 

vores kolde farvande. Hvad skal 

vi dog der? Siger nogle. 

Her er bare et par billeder der 

viser, hvorfor det er noget 

vrøvl... 

 

Øverst:  

Den absolut prisoverkommelige 

tur til Kristiansand: Vraget Tom 

B. Redaktøren (med lygten) 

havde sit helt store smil på. Det 

var så fedt. Kanon sigt.  Stidsen 

var ude og bruge sin sidste ana-

loge film. Og dette billede 

repræsenter da en værdig afslut-

ning. Nu hedder det GoPro..  

/foto Stidsen 

Nederst: 

Et natdyk i oktober i DK, og så 

er der stimer af fisk. Se Oles 

artikel inde i bladet. Hva’behar’ 

Det store øjeblik lurer selv på et 

fyraftensdyk  

/Foto ole 

Bagside: 
Kristiansand  Norge 
Øverst 

Dødemandshænder på Tom B.   

Nederst:  

Stidsen på Town Wreck  

/ begge foto:Jan M. 
Bladudvalget:  

Næste møde: mandag  13 januar 

Kl. 21.00 

Alle er velkomne. 
Planlagte deadlines på bladet: 

Deadline:14/02-14, Tryk: 20-24/feb. 

Baracuda 

42. årgang  Nr. 4 oktober 2013 

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.  

Tom  D.  

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

 

Kasserer                   Sekretær 

Leif  H.    Aase P. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Tom D.  

Næste Baracuda-blad udkommer  

i  februar 2014 

Antal trykte blade:  125 stk. 
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Lederen 

Normalt tilstræber redaktøren at artik-

lernes længde sådan nogenlunde er til 

at regne med på forhånd. Ellers må der 

forkortes.   

 

Denne her gang er en af artiklerne ME-

GET større end aftalt. Stidsen’s histo-

riske foto’s fylder normalt en side eller 

halvanden. 

 

Men redaktøren har denne gang di-

spenseret,  efter at have læse historien 

fra Blue Hole. 

 

’Hellige Førstetrin og splitte min tryk-

tank’.  Dykkede man virkeligt sådan i 

’gamle dage’ ?  

 

Ellers er der er mest eksempler på at 

det stadig er værd at dykke i (næsten) 

hjemlige farvande… 

 

Og så er det igen generalforsamlings-

tid, og husk at komme. Det er kanon 

hyggeligt. Ikke mindst til den efterføl-

gende middag plejer at være et af årets 

øjeblikke med god snak, historier og 

en masse ihærdige og uretfærdige for-

søg på at finde årets Ferdinand.   

 

I øvrigt: Er denne netudgave fremtiden 

for Baracudas medlemsblad. ? 

 

Måske trykkes der fremover 28 sider. 

På nettet kan der sagtens være mange 

flere sider eller andet, som i denne 

netudgave. Find selv forskellen... 

 

/Red.  

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i stedet alle kalender -

oplysninger her: http://

www.baracudaturudvalg.dk/ 

 

Kalenderen er altid  

Opdateret også med bille-

der. Tak til  Allan for denne service 

Ugedag dato emne 

Lørdag 02-11 Lunds klippe-

brud /Dalby- 

Sverige 

Lørdag  09-11 Gummi-

bådstur 

Lørdag  16-11 Generalfor-

samling 

Lørdag  28-12 Jule og nytårs 

dyk 
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BARACUDA  

Fyraftens-natdyk 

Årets sidste fyraftensdyk blev afholdt 

som natdyk ved Refugium på nord-

kysten.. 

Det havde i en periode været forholds-

vis kraftig SØ-vind, så vandet var ri-

melig fladt nær kysten, og desuden var 

det kraftig lavvande, som jeg også 

havde set det Isefjorden og Roskilde-

fjord samme dag.  

Det var så lavvandet, at det bælte af 

store rullesten, som ligger helt inde 

ved kysten var helt tørlagt. Det gjorde 

det nemmere at vade ud i vandet. 

Allerede fra starten af dykket var det 

klart, at der var noget helt specielt på 

færde, nemlig der var en milliard små 

pungrejer eller mysis overalt – så man-

ge at de første 50 meter fra stranden 

var en veritabel ”fiskesuppe”, som 

man stort set ikke kunne se igennem. 

Holdt man sin lygte tæt ved masken, så 

blev tætheden blot større. Da det var 

umuligt at se gennem suppen, var det 

vanskeligt at holde kursen, så det blev 

en slingrekurs til vi nåede lidt dybere 

vand med mere fortyndet fiskesuppe. 

Når man svømmede kunne man hele 

tiden mærke rejer som stødte ind i og 

nappede i kinderne og læberne; endda i 

sådan en grad at det var på grænsen til 

det ubehagelige. 

Ude hvor suppen var mere fortyndet så 

vi mange ulke, som holdt ædegilde.  

Det var et sært syn at se de normalt 

meget stille liggende ulke med et sæt 
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hoppe en 20 – 30 cm op for at snuppe 

en reje. Sikke en fest! 

Undervejs slukkede min lygte, da bat-

terierne var brugt. Jeg måtte nøjes med 

mit fokuslys og min makker Evas lyg-

te, men vi fik gennemført dykket i ro 

og mag og fik også set en del fladfisk 

på vejen tilbage til fiskesuppen og 

land. 

Sidste år i august oplevede vi også på 

et fyraftensdyk en aften med et mylder 

af liv, som var helt overdådigt. Denne 

gang var det ved Tisvildeleje. Der var 

mysis i lange baner, fladfisk, panser-

ulk, fjæsinger og stimer af tobis og sild 

foruden de sædvanlige savgylter og 

havkarudser. Det var fantastisk 

Min erfaring er, at man altid oplever et 

eller andet specielt, når man dykker.  

Og nogen gange er det helt fantastisk! 

Min pointe er, at man skal være der for 

at give heldet en chance og opleve 

spændende ting som f.eks. fiskesup-

pen. 

 Det kan ikke planlægges, da naturen 

ikke er noget man bare kan tænde og 

slukke for eller skifte kanal på. Nogen 

gange bliver en et forholdsvis ordinært 

stranddyk til et superdyk! 

/Tekst og foto: Foto Ole 

En ulk midt i rejesuppen 
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Havets planter -på oplevelse i en 
ukendt verden.  En net-bonus 
artikel.  Jeg fik en flot fagbog for-

ærende. Efter  at jeg har bladet rundt i 

og endelig læst den, mener jeg, at den 

kunne interessere dette blads målgrup-

pe.  Derfor skrev jeg denne omtale til 

Baracudabladet.. 

 

Alger og havgræsser er havets udgave 

af landjordens urter, buske og træer. 

Og som sådan noget vi jo hele tiden 

ser på vores dyk. I al fald tang af for-

skellig slags. Tang er makroalger. Og 

selvfølgelig en del steder ser vi hav-

græsser. ”Havgræsser er i de kystnære 

områder nøglen til et mangfoldigt og 

velfungerende økosystem"  Som for-

fatterne skriver. 

 

Desværre er der en tydelig sammen-

hæng imellem dårlig sigt og manglen-

de havgræsser. Bogen forklarer disse 

sammenhænge gennem ni kapitler, 

som beskriver algernes udvikling fra 

tidernes morgen og frem til tingenes 

tilstand i dag. 

 

Bogen er illustreret med mange flotte 

fotos både over og under vandet. Hertil 

en række plancher, der på både popu-

lære og nørdet vis beskriver og forkla-

rer en masse om havets planter og al-

ger.  

 

Udviklingshistorie: 

Deres udviklingshistorie, fra bakterie 

der kunne lave fotosyntese for 3,5 mill. 

år siden, hvordan de endte på landjor-

den som planter. Og hvordan nogle af 

dem kom retur til havet som ålegræs. 

Der faktisk har blomster, frø, blade og 

rødder.  

 

Vi indføres i algernes verden. Havets 

planter, som både er alger (som blære-

tang) og havgræsser, som ålegræs, 

introduceres. Planter er opfattes gene-

relt som organismer, der kan lave foto-

syntese, men reelt er alger ikke planter 

selvom de ved hjælp at luftens kuldio-

xid og sollys kan danne energi til deres 

egen overlevelse.  Også mikrolager 

omtales. Deres betydning er ikke 

midre. 

 

Senere bliver det mere teknisk,  og 

undertiden noget krævende af læseren, 

men stadig vildt fascinerende. Fra geo-

logiske fund til en beskrivelse af hvor-

dan blågrønalgen, der kunne lave foto-

syntese, langsomt i løbet af udviklin-

gen gik fra et selvstændigt individ til at 

blive indoptaget i algernes celler for 

derefter at leve videre som grønkorn i 

denne anden organisme. Blågrønalgen 

God sigt er ikke kun 

godt for dykkere. 
 

En bogomtale 
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kunne lave energi ud af CO2 og levere 

ilt som affaldsstof til omgivelserne. En 

alge som kunne udnytte fotosyntese, 

var skabt. Heldigt for os... Alle plan-

ters grønkorn kommer herfra. 

 

Fra is til tropevarme: 

Rundt omkring på kloden findes der 

alger. Det beskrives hvordan de over-

lever som isalger og tangskove når der 

kun er lys halvdelen af året og der er 

ekstremt koldt. I troperne findes der en 

andre overlevelsesvariationer. Her 

flytter algerne ind i revets koraller. 

Algerne forsyner korallerne med suk-

kerstoffer og aminosyrer og fremmer 

korallernes produktion af kalk til deres 

skelet. Til gengæld beskytter korallen 

algen mod græsning og forsyner dem 

men kuldioxid og kvælstof. 

Tempererede have: 

I de tempererede have, er de mest be-

rømte brunalger nok kæmpetangen ved 

USA's stillehavskyst. Billederne med 

havodderne som knuser søpindsvin 

liggende på ryggen i kæmpetangen er 

kendt af mange.  

 

Og søpindsvinets skadegørende virk-

ning på tangen, var der måske ikke 

mange af os som vidste. Men også en 

beskrivelse af en nøgensnegl, der æder 

alger og som udnytter deres grønkorn 

til produktion af sukkerstoffer og ilt, 

som levende celler i sit tarmsystem, er 

vildt. Utroligt, som tilfældet og evolu-

tionen har efterladt os pudsige livs - og 

overlevelsesformer. 

 

 

Foto fra bogen. 
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I Danmark: 

Med danske øjne beskriver bogen al-

gernes arter og udbredelse fra vadeha-

vet og rundt langs kysten nord om Ska-

gen. De sjældne boblerev i Kattegat 

omtales også,  inden vi nærmer os de 

lavere fjordes bevoksninger. En grun-

dig beskrivelse af de mange økosyste-

mer, som vi møder på vores dyk rundt 

i Danmark får vi også. Fint at få for-

stand af. 

 

Tang er mad: 

I et senere kapitel beskrives algernes 

og havgræssernes utroligt varierede 

måde at forplante sig på. I kapitlerne: 

Verdens største spisekammer, og det 

efterfølgende kapitel: Havets grønne 

guld, kommer forskerne ind på den 

delikate sammenhæng imellem plante-

æderne, planterne, og gødningsmæng-

den. Iltsvind o.s.v. Og beskriver hvor-

dan vi som mennesker udviser en støt 

stigende interesse for at udnytte havets 

planter som føde for mennesker. Det 

buletang der voksede i Vevang i Nor-

ge, skulle faktisk være en delikatesse. 

Og det var lige til at plukke. Havde vi 

blot vidst det .... 

 

CO2 og en Skoda . 

Men kapitlerne er også en reminder 
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om et af vores problemer med den 

store CO2 udledning. Måske har vi en 

allieret i havets planter: ”Og den 

mængde kulstof, som havets planter og 

alger tilsammen gemme af vejen, er i 

samme størrelsesorden, som den land-

planterne oplagrer, selvom deres bio-

masse kun udgør en brøkdel (mindre 

en 0,05pct.) af landplanternes. Faktisk 

er det sådan, at en eng med havgræsser 

på størrelse med en fodboldbane op-

lagrer så meget kulstof, at den kan 

kompensere for 10.000 km landevejs-

ræs i din Skoda Fabia hvert eneste 

år."  

 

Tankevækkende som resten af bogen. 

Men desværre er der jo ingen billig 

frelse eller syndsforladelse at hente i 

havet. Verdens havgræsenge skrumper 

ind med samme hastighed som regn-

skovene. Vi overgøder havet med ud-

ledninger fra by, industri og landbrug, 

og lysforholdene og sigten i havet æn-

dres. 

 

Konklusion: 

Under læsningen forundres jeg kon-

stant over hvor meget forskerne egent-

ligt ved om disse havets buske og træ-

er, og hvor forskellige de alle er. Jeg 

kom undervejs til at opfatte deres for-

midling, som en sproglig fremstilling, 

der kan sammenlignes med BBC's 

legendariske naturfilm om den fanta-

stiske verden vi lever i. Blot nu som 

bog, og 'kun' om havets buske, træer 

og græs. Man undres på bedste vis. 

 

Med mange illustrationer, som forkla-

rer eller underbygger teksten. Også 

mange stemningsfulde fotografier, der 

fint formidler en oplevelser, der min-

der om det vi ser på dyk rundt i ver-

den. Men det er ikke en håndbog med 

plancher af alle algerne og græsser i 

havet. Kun på selve omslaget, og på en 

enkelt side inde i bogen, er der en 

oversigt med tegninger og navne på 

tangplanterne/algerne. Er du ude efter 

en regulær håndbog, er denne her bog 

altså ikke sagen.  

 

Men den kan fint bruges til at skærpe 

nysgerrigheden og interessen hos den 

biologi-interesserede dykker, og egent-

ligt også alle andre, der er undrer sig 

over hvad det egentligt er der vokser i 

havet. Mens de ligger og snorkler 

rundt på en sommerdag 

 

Man ser slet ikke med samme øjne på 

ålegræs og blæretang efter at have læst 

denne her bog. 

 

ISBN 978 87 7934 613 0 

Aarhus universitetsforlag. 

Red. Peter Bondo Christensen og Sig-

ne Høgslund. 187 sider. Pris ca. 250,- 

 

Kapitlerne i bogen hedder: Under 

overfladen, Sådan blev de til, Fra po-

lerne til ækvator, Med danske øjne, Et 

alsidigt kønsliv i dybet, Verdens stør-

ste spisekammer, Havets grønne guld, 

Når samfundende ændrer sig, Tag ud 

og kig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Jan M. 
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Dykkertur til Salling 

dykkerpark i Limfjor-

den. 

I april 2013 blev der indviet en nyan-
lagt dykkerpark i Limfjorden, hvor der 
er sænket en minestryger, en kamp-
vogn, samt lavet en kunstig grotte og 
et stenrev. Alt sammen for at danne en 
sikkert sted at uddanne dykkere - og 
for at lave et sted, der kunne tiltrække 
dykkere.. 
 

Så turudvalget lavede en tur derhen d. 

23 - 25. august. 

 

Vi tog 11 dykkere afsted, og glædede 

os over at vi var rigtig heldige med 

vejret - solskin og let til frisk vind. Vi 

tog af sted fra klubben ved 16-tiden, 

og de sidste ankom omtrent ved 22 - 

tiden til Morsø camping - efter en kø-

retur på ca. 5 timer (over storebælt) og 

en times spisepause. 

Efter lidt ankomsthygge pakkede vi ud 

og gik relativ tidligt i seng i vores 2 

hytter. 

Minestrygeren: 

Lørdag morgen kunne vi spise mor-

genmad med Gearløs' hjemmebagte 

elefantboller ude på det grønne græs 

foran de 2 hytter - skønt. Så tog vi ud 

til det slæbested ved de nærliggende 

industribygninger, som Allan havde set 

og planlagt at vi skulle sætte båden i 

vandet fra. Desværre var vejen ud til 

slæbestedet spærret af et gitter, så vi 

måtte ændre planen lidt, og køre rundt 

på havnen i Nykøbing for at finde et 

andet slæbested. Det lykkedes at finde 

et slæbested tæt på sejlklubben, og vi 

fik sat båden i vandet, samlet udstyr, 

klædt om og kom afsted. Efter en kort 

sejltur på ca. 10 minutter, ankom vi til 

dykkerparken, hvor der et godt stykke 

ude i vandet var anbragt en 'badeflåde' 

af kunst-træ med bænke, hvor man 

nemt og praktisk kunne sidde og få 

udstyr på, et 'trappehul' med store 

'gittertrin' under, hvor man nemt kunne 

komme op, og et stort dykkerflag, man 

kunne sætte op, når de første gik i van-

det. Udover dykkere virkede dette også 

stærkt tiltrækkende på måger - som 

modstræbende lettede da vi kom - og i 

øvrigt lettede sig ved samme lejlighed. 

Det sidste må være sket mange gange 

før, for flåden var tæt 

besat af mågeklatter. 

 

Vi besluttede at gå i van-

det fra flåden - der var 

trods alt noget bedre 

plads at gøre sig klar på. 

Mens de første hold gjor-

de sig klar, prøvede vi 

andre at rense flåden lidt 

for klatter. Til at starte 

med gik det ret langsomt 

- vi havde kun en kop, vi 

fandt efterladt i båden, og 

vores hænder og fødder 
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at tørre med. Men så fandt vi en lille 

kost i rummet under en af bænkene på 

flåden, og så fik vi da renset bænkene 

så meget at vi kunne bruge dem uden 

at blive helt snasket til. I øvrigt afslø-

rer mågernes efterladenskaber lidt om 

de lever af - der er masser af småbitte 

stykker knust muslingeskal i dem. 

 

 

Da første hold kom op, var vi andre 

vældig spændte på at høre om de første 

erfaringer - hvilke tove skulle man gå 

ned ad, hvor førte de hen, var der no-

get spændende at se ? Desværre lød 

historierne på dårlig sigt. Til gengæld 

skulle der være flot begroning, og bø-

jen nærmest ved flåden ledte ned til 

minestrygeren. Mange af dykkerne 

havde fået massevis af småbitte krebs-

dyr på sig da de steg op - formentlig 

fra undersiden af flåden. Vi gættede på 

at det kunne være krabbeyngel el. lign. 

Bent og jeg gik ned ad bøje-linen, og 

der var ganske korrekt ikke særlig god 

sigt. Tovet ledte ned til minestrygeren, 

som var flot begroet med masser af 

søpunge og muslinger. Specielt var det 

fascinerende at se 'tovværket', der 

overalt var 10-doblet i tykkelse pga 

muslingekolonierne. Der kravlede også 

en mængde krabber rundt og gav ind-

tryk af masser af liv. Da sigten ikke 

var så god, var det en vældig god ide at 

have en lygte med - det gjorde det me-

get nemmere at se detaljer.  

 

Kampvognen: 

Fra minestrygeren gik en line videre, 

som vi fulgte. Linen var begroet med 

små søpunge og lidt søanemoner. Den 

ledte hen til kampvognens forende, så 

det første vi så af den, var kanonløbet. 

Også kampvognen var helt overgroet 
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med muslinger og søpunge, krabberne 

levede det søde liv og her fandt vi også 

nogle sandkutlinger. Mandehullerne 

var gitret til, så man var sikker på at 

uforsigtige dykkere ikke skulle forsøge 

noget uhensigtsmæssigt. Fra bagenden 

førte endnu en line ud i det store grøn-

ne ingenting.  

 

Grotten: 

Den fulgte vi også, og ankom ved en af 

åbningerne i grotten - en betonkon-

struktion, der er placeret på bunden. Vi 

gik lidt ind i grotten, men da jeg ikke 

havde fået min lygte med, gik vi hur-

tigt ud igen - der er absolut ingenting 

at se uden lygte. Så vi svømmede rundt 

om grotten i stedet. Her var der udover 

tæt begroning også enkelte store flotte 

snegle på væggene. Så tog vi turen 

tilbage ad først det ene tov, over kamp-

vognen og tilbage til minestrygeren. 

Her brugte vi den sidste tid på at kigge 

ind under skibet ved bunden, hvor vi 

så en meget stor hummer gemme sig. 

Da vi 

kom op, 

havde de 

første 

dykkere 

gjort 

flåden 

yderlige-

re ren, 

så den så 

helt pæn 

ud -  

og Eva 

havde 

hjulpet 

rigtig 

meget til 

ved ikke 

at gå i 

vejen ;-) 

Efter at vi alle havde været i vandet - 

måske med undtagelse af Stidsen, der 

foretrak udsigten fra flåden og den 

friske havluft - sejlede vi tilbage til 

slæbestedet, hvor vi tog de brugte fla-

sker op og fyldte mere luft på dem 

med rejsekompressoren, mens vi smur-

te og inhalerede et par håndmadder. 

 

Så gik turen ud til flåden igen. Her fik 

vi så dagens andet dyk. Nogle foretrak 

at svømme ud til bøjerne, der var hæg-

tet på hhv. kampvognen og grotten, 

mens nogle foretrak at gå ned ved den 

nærmeste bøje og følge tovet til de 

andre genstande. Sigten var ikke blevet 

bedre i løbet af dagen - men at dømme 

ud fra udsagnene fra første til sidste 

hold, kan noget af det skyldes at alle 

svømmede rundt om de samme gen-

stande - og fik mudret vandet op med 

vores finne-spark. 

 

Da alle var oppe igen, tog vi båden 

tilbage til slæbestedet, fik udstyret i 
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bilerne (hurra for Gerts kassevogn, der 

kan indeholde rigtig meget udstyr) og 

begav os tilbage til camping-pladsen. 

Her tog vi os lige en udtjeknings-bajer 

i den ned-gående sol til lyden af griflen 

fra de flittige log-bogs førere, før Lene 

styrede os sten-sikkert gennem fælles-

madlavningen, og frembragte en super-

lækker aftensmad, som vi blev enige 

om at indtage i den ene af hytter 

ne - godt klemt sammen i det lille rum. 

 

Morgenen efter var vi lige så heldige 

med vejret - fint solskin - så vi kunne 

sidde ude og spise morgenmad igen. 

Allan havde fået overtalt lejr-chefen 

om at det var ok at vi først tog afsted 

lidt ud på eftermiddagen, så vi kunne 

nå at få et dyk mere søndag formiddag 

før vi pakkede vores grej sammen og 

kørte hjemad. Oven i købet tilbød Lene 

at blive i lejren og rydde op efter mor-

genmaden. Super. Vi kørte og sejlede 

altså ud og prøvede at dykke fra flå-

den én gang til. Desværre var sigten 

ikke blevet bedre i løbet af natten, 

men det var nu godt at gense mine-

strygeren, kampvognen og den kun-

stige grotte igen - også selvom vi 

syntes at sigten ved grotten var så 

ringe, at vi bestemt ikke havde lyst til 

at begive os indenfor. 

 

Efter dykket gik turen tilbage til lej-

ren, hvor vi spiste frokost ude i det 

fine vejr, og pakkede tingene sam-

men. Og så gik køreturen hjemad. 

 

Tak til Allan for en god tur. Og godt 

at dykke med kammerater, så man 

kan låne evt. glemte genstande som 

regulatorsæt og dykkerlygte ;-) 

 

/Tekst Aase. Foto: Bent? 
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Middag og fest efter generalforsamlingen 

16-11-2013 kl. 19 

Husk at der er lækker fest-middag efter generalforsamlin-

gen. Middagen starter kl. ca. 19 og koster 100 kr. pr. ku-

vert. 
 

Under og/eller efter middagen er der udnævnelse af årets Ferdinand - gå ikke glip 

af dette årets clou! 

 

Efter middagen er der snak og hygge - og måske lidt underholdning. 

 

Tilmelding til middagen sker enten med mail til aase.t.pedersen@gmail.com, eller 

sms, eller ved at skrive sig på tilmeldingslisten i klubben. 

mailto:aase.t.pedersen@gmail.com
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I rækken af interessante billedforevis-
ninger i den kommende vintersæson 
vil der d.20.januar 2014 blive vist bil-
leder fra en spændende dykkertur til 
Truk Lagoon med masser af ”jern” og 
farverige koraller – der skulle således 
være noget for enhver smag – så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Som omtalt i aprilnummeret af klub-

bladet for 2012 år var vi et hold bara-

cudaer, som sidste år var på tur til Mi-

kronesien, hvor Truk Lagoon ligger. 

Her kan du også læse lidt om turen. 

Truk Lagoon er et sandt mekka for 

vragdykkere med de mange japanske 

krigskibe og fly, som ligger på hav-

bunden efter amerikanernes borbarde-

menter under anden verdenskrig. Inden 

for et mindre område ligger der en 

masse vrag på fornuftig dykkerdybde, 

og der er stadig mange ”effekter” tilba-

ge i vragene selvom der dykkes meget 

på vragene.  

 

Desuden er vragene overgroede med 

koraller og der er mange fisk som hol-

der til på disse ”kunstige” rev. 

 

Aftenen vil bestå af et en halvtimes 

”lysbilledshow”, hvor Foto-Ole vil 

vise billeder og fortælle om turen og 

om baggrunden for sænkningen af de 

mange skibe. Tilsvarende vil Gearløs 

vise en halvtimes video fra dykninger-

ne. Der vil være masser at se på både 

for baracudaer med interesse for ”jern” 

og for baracudaer med interesse for 

koraller og dyreliv. 

 

Det var en lang rejse derud til Mikro-

nesien - det varede 42 timer inden vi 

ankom til Truk fra København - men 

vi er enige om det var anstrengelserne 

værd, og at det bestemt kunne være 

fedt at komme derud og se nærmere på 

vragene igen. 

 

Så kom og se 

og hør om 

spændende 

og historiske 

vrag i Truk 

Lagoon man-

dag d.20. 

januar 2014. 

 

Jeg håber, vi 

ses til denne 

aftens billed-

show. Foto-

Ole 

Truk Lagoon. Billedshow  
d.20.januar 2014 kl.21 
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Formandens ord 

Så nærmer vi os den årlige generalfor-
samling. Det tidspunkt på året hvor vi i 
klubben mødes og gør status. Jeg af-
lægger beretning og gør rede for hvad 
der er sket af stor tog småt i klubben 
og ikke mindst i bestyrelsen. 
 
Jeg har efterhånden siddet i bestyrelsen 

i en del år og når jeg kigger tilbage, 

kan jeg tælle ca. 11-12 år og af dem 

kan jeg afregne 9 af årene som for-

mand. 

 

Det har været sjovt, hyggelig og spæn-

dende. Det er interessant at være med 

til at præge klubben og gøre den spæn-

dende. Sørge for at vi har ordentlige 

faciliteter, og de bedste muligheder for 

at klubben kan bestå i de kommende 

mange år. Og jeg må indrømme, at jeg 

er af den nysgerrige slags. Jeg synes 

det er spændende at kende baggrunden 

for og være med til at tage de beslut-

ninger der forhåbentligt gør klubben 

interessant for nuværende og kommen-

de medlemmer. 

 

Bestyrelsesarbejdet betyder at man 

mødes ca. 6 gange om året og får en 

god snak om klubben og dens ve og 

vel. Bestyrelsens arbejde består i at få 

tingene til at fungerer i klubben, drøfte 

kommende aktiviteter og sørge for, 

sammen med udvalgene, at alt vores 

udstyr er i god stand. Bestyrelsen sty-

rer økonomien og sørger for at der råd 

til små og store investeringer. Indkøb 

som kræver en større investering, skal 

først omkring bestyrelsen og for i sid-

ste ende at ende som et forslag på en 

generalforsamling, så alle medlemmer 

har mulighed for at argumentere for 

eller i mod. 

 

I gennem min tid i bestyrelsen har der 

været mange ting oppe at vende og 

mange ting er blevet lavet eller købt. 

Bl.a. er der i den tid jeg har været med, 

blevet købt en ny båd, 2 nye kompres-

sorer, elevudstyr i bunker, og klubben 

er blevet renoveret, samt meget andet.  

 

I år står vi over for den udfordring, at 

der skal vælges 3 nye bestyrelsesmed-

lemmer til at tage over for dem der har 

valgt at trække sig. Mon ikke der er 

nogen i klubben, som er friske på at 

tage over efter dem. 

 

Har du lyst til at snuse til bestyrelses-

arbejdet, eller er du afklaret med det 

og vil gerne ind i bestyrelsen, så tag fat 

i mig eller en anden fra bestyrelsen, så 

du kan høre om hvad der arbejdes med 

for øjeblikket. 

 

Vi ses til generalforsamlingen d. 16. 

november kl. 13 og husk, at forslag der 

skal op på generalforsamlingen skal 

være bestyrelsen i hænde senest 10 

dage før. 

 

/Formanden 



17 

 

 

Hvem synes du har været et rig-

tig stort plus for klubben i år ?  

Hvis du har en mening om hvem 

der skal være Årets Baracuda, så 

skriv gerne dit forslag til en i 

bestyrelsen: 

 

Ole B. 

 

Henrik P.  

 

eller Aase P. 

 

 

Tænk ved samme lejlighed over 

hvem der skal være årets Ferdi-

nand - det er godt at have argu-

menterne klar til aftenen! 

 

 

Og hvis du har nogle forslag, 

der skal behandles på general-

forsamlingen, så husk at sende 

dem til bestyrelsen, så vi har det 

senest 06-10-2013 

Opfordring: 

Endnu et billede i kategorien: Dykker med lygte. Kristiansand. Half Wreck /Jan M 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

i Baracuda. 

Lørdag 16/11-2013 kl. 13:00 i Klublokalerne 
 

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 

 

Valg af dirigent. 

 

Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 

 

Beretning fra udvalgene og gennemgang af udvalgenes aktivitetsplaner 

 

Afsløring af årets Baracuda 

 

Godkendelse af revideret regnskab. 

 

Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

 

Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingentets størrelse. 

 

Valg af bestyrelse: 

Valg af næstformand: Jan O. er på valg. 

Valg af kasserer: Jesper M. er på valg. 

Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik P. er på valg. 

Valg af bestyrelsesmedlem: Tom D. er på valg. 

Valg af suppleant: Jan M. er på valg. 

Valg af suppleant: Carsten G. er på valg. 

Valg af revisor: på valg er: Eva R. 

Valg af revisor: Lars N..  

Valg af revisorsuppleant: Gitte F.. 
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 Valg af udvalg.  

Klubbens udvælg skal genbesættes, og udvalgene fortsætter i det om-

fang, der fortsat er behov for  

og interesse i arbejdet. For tiden har klubben følgende udvalg:  

Barudvalg. 

Festudvalg. 

Fotoudvalg. 

Husudvalg. 

Kompressorudvalg. 

Materialeudvalg. 

Redaktionsudvalg. 

Webudvalg. 

Sikkerhedsudvalg. 

Svømmehalsudvalg. 

Fridykkerudvalg. 

Turudvalg. 

Uddannelsesudvalg. 

Kommunikationsudvalg. 

 

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 personerne. 

 

Eventuelt. 

 

  

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal iht. vedtægterne være 

bestyrelsen i hænde  

senest d. 6. november  2013  

På bestyrelsens vegne, Aase P.  
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den enorme mængde af luftbobler som 

steg op fra dybet.   

 

Vi overnattede dengang på stranden i 

Na’ama Bay og dagen efter mødte jeg 

her en af disse dykkere. Det var en 

amerikaner som begejstret fortalte om 

hvor sjovt det var at dykke på denne 

måde. De lod være med at komme luft  

i vesten og styrede med arme og ben.  

En særlig raffineret måde var at ligge 

på ryggen og langsomt se overfladen 

forsvinde, men det var kun for de mere 

erfarne. 

 

Blue Hole 

Han fortalte samtidigt om et endnu 

bedre dykkersted end Ras Muhammed: 

Blue Hole nord for Dahab længere 

oppe ad Sinaikysten.  

 

Den gode amerikaner fik næsten tårer i 

Blue Hole - Dahab. 
På klubbens Røde Havs-ture i slutnin-
gen af 1970’erne var Ras Muhammed 
på Sinai’s sydspids turenes absolutte 
højdepunkt.  
 

Under en af dykningerne på dette fan-

tastiske sted, hvor koralvæggen falder 

lodret ned til flere hundrede meters 

dybde, mødte vi en flok fremmede 

dykkere som lod sig falde ned i dybet 

som faldskærmsudspringere, der laver 

“skydiving” inden de udløser faldskær-

men.  

 

De kom dumpende ned: 

Vi lå på ca. 25 meters dybde da de 

pludselig kom dumpende ned ovenfra 

og fortsatte ned i det mørkeblå dyb 

indtil vi ikke mere kunne se dem. De 

har da været nede på mindst 60 meters 

dybde og vi kunne nu tage boblebad i 

Stidsen’s historiske foto’s   
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øjnene, da han fortalte om dette dyk-

kersted som overgik alt andet. De hav-

de, som ved Ras Muhammed,  ladet sig 

falde dybt ned i det cirkelformede blå 

hul, hvor der nede i dybet var en kæm-

pemæssig hvælving i koralvæggen ud 

mod det åbne hav.  

 

Turen under denne hvælving og den 

efterfølgende opstigning mod lyset var 

det mest fantastiske han nogensinde 

havde oplevet og han regnede med 

først at opleve noget tilsvarende, når 

han engang døde og steg til himmels.  

 

Kun for 4 hjulstrækkere: 

Jeg takkede amerikaneren for oplys-

ningerne og forelagde disse for de øv-

rige Baracuda’er og vi blev enige om 

at vi på tilbageturen mod Eilat skulle 

prøve dette dykkersted. Vejen derud 

var kun for firhjulstrækkere eller ka-

meler og kort før hullet var der en stejl 

bakke, som folkevogns-rugbrødet ikke 

kunne klare. Alt dykkerudstyr måtte ud 

af bilen og slæbes de sidste hundrede 

meter hen til det blå hul, som nu kunne 

ses som et stort mørkeblåt hul i det 

lavvandede rev. Med et godt tilløb og 

gaspedalen i bund fik vi folkevognen 

op over bakken og frem til det blå hul.  

 

Så skulle der dykkes! 

Vi hoppede i hullet som gik næsten ind 

til kysten og svømmede de ca. 75 me-

ter ud til hullets yderside mod det åbne 

hav. I samlet flok dykkede vi ned til 50 

meter, hvor hvælvingen ifølge ameri-

kaneren skulle være. Vi søgte og søgte, 

men der var ikke antydning af nogen 

åbning i koralvæggen.  

 

Havde jeg misforstået dybden? Ameri-

kanerne kan jo som bekendt ikke hitte 

ud af at bruge metersystemet og bruger 

gammeldags måleenheder som fod og 

yards. Vi havde efterhånden brugt en 

del tid på dybden og var nødt til at 

begynde opstigningen. Jeg kiggede en 

sidste gang ned i dybet og ser at der 

under mig er en ændring i lyset, så jeg 

svømmer længere ned og ser at der er 

en kæmpemæssig stor buet åbning i 

koralvæggen ud mod havet. Nedad er 

der intet at se, kun det mørkeblå dyb. 

Dykkertiden var nu overskredet, så vi 

måtte vente med at svømme under 

hvælvingen til næste dyk. 

 

Og igen: 

Mens flaskerne blev fyldt på den lar-

mende rejsekompressor var der megen 

diskussion og en del betænkeligheder 

ved det kommende dyk. Hvor lang var 

turen under hvælvingen og havde vi 

luft nok? Jeg vurderede at passagen 

var 30-50 meter, så hvis man svømme-

de i roligt tempo kunne det godt lade 

sig gøre. Nogle få ville ikke dykke så 

dybt og fik så til opgave at være stand-

by-dykkere på ydersiden af revet. Luft-

flaskerne blev fyldt til de var godt var-

me, vi skulle ikke løbe tør for luft.  

 

Hvælvingen: 

Vi snorklede ud til ydersiden af hullet 

for at spare på luften og dykkede så 

ned til oversiden af hvælvingen. Da 

alle havde afbalanceret sig startede 

turen under hvælvingen. Min gamle 

dybdemåler viste 65 meter, men til en 

vis beroligelse viste min makkers me-

get dyre dybdemåler kun 58 meter. Det 

var fuldstændigt som amerikaneren 

havde beskrevet det: det var som at 

svæve vægtløs oppe under hvælvinger-

ne i en stor katedral, en næsten gud-

dommelig oplevelse. Der var masser af 

plads, mindst 20 meter i bredden og 

svømmeturen var heller ikke så lang 
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som jeg havde frygtet. Da vi næsten er 

kommet gennem passagen og på vej ud 

i det åbne hav tæller jeg om alle dyk-

kere er kommet igennem. Det var lidt 

svært med tælleriet på grund af begyn-

dende dykkerrus, men der manglede 

vist én. 

 

Var det måske mig selv som jeg havde 

glemt at tælle med? Jeg vender mig om 

og ser at inde under hvælvingen, oppe 

under loftet er en af de unge dykkere 

stoppet op og har travlt med at under-

søge en sortkoral. Han har glemt alt 

om tid, sted og aftaler. Signalering 

med dykkerlampen får ham ikke i 

gang, så jeg må tilbage efter ham og 

får gjort den unge knægt opmærksom 

på, at han skal se at komme videre. 

 

Dybderus: 

Da jeg vender mig om for at se hvor de 

andre dykkere er går der nogle sekun-

der inden synet følger med og jeg bli-

ver i tvivl om hvilken vej jeg skal 

svømme. Jeg tænker lidt over situatio-

nen og bliver efterhånden klar over at 

jeg nok skal svømme samme vej som 

de andre.  

 

Det var åbenbart dykkerrusen som 

havde angrebet synsansen og tænkeev-

nen. 

 

Opstigning: 

På ca. 40 meters dybde møder vi 

standby-dykkerne og dykkerrusen er 

nu aftagende. Koralvæggen er utrolig 

smuk med alle slags koraller og masser 

af fisk. Efter et kort ophold på 9 meter 

og senere 6 meter svømmer vi op til 

ydersiden af det blå hul, hvor dybden 

meget passende var ca. 3 meter så man 

kunne ligge her og dekomprimere mel-

lem havet og hullet og kigge ned til 

begge sider.  

 

Vi blev liggende her til vi næsten hav-

de brugt al luften og svømmede så ind 

mod land. 
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Sprækken: 

Tæt på land var der i koralvæggen en 

lille smal kløft som en af dykkerne lige 

ville udforske selvom han ikke havde 

ret meget luft tilbage. Alle de andre 

dykkere inklusiv hans makker var gået 

i land og dykkerlederen var også på vej 

op, men beslutter sig for at vente indtil 

alle var oppe. Den nysgerrige dykker 

svømmer ind i kløften og mærker at 

han nu næsten ikke har mere luft tilba-

ge. Over ham er der en smal sprække 

op til overfladen og han beslutter sig 

for at svømme denne vej op.  

 

En udfordring: 

Desværre var han ikke slank nok til at 

kunne komme igennem og sad nu fast 

på 1 meters dybde med hovedet stik-

kende op af sprækken. Han havde nu 

en udfordring som det hedder på mo-

derne dansk.  

 

Han prøvede at vride sig fri og får der-

ved trykket ventilen mod væggen så 

luftforsyningen lukker. Nu havde han 

ikke bare en udfordring, men et alvor-

ligt problem. Heldigvis fik dykkerlede-

ren øje på dette hoved, som ret umoti-

veret stak op fra sprækken.  

 

Han øjnede straks et godt motiv og 

svømmede hen mod den uheldige dyk-

ker og indstillede sit undervandskame-

ra. Den uheldsramte dykker fik nu 

mast sin ene arm op af sprækken og 

gestikulerede vildt at dykkerlederen 

skulle komme hen til ham. 

 

Tætpå-rapport: 

Dykkerlederen blev nu klar over at der 

var noget galt og svømmede hurtigt 

hen til den uheldige dykker som flåede 

lungeautomaten ud af munden på dyk-

kerlederen og sugede store mængder af 

luft i sig. Der blev slået alarm til dyk-

kerne på land og vi fik frigjort den 

uheldsramte fra sin luftflaske og fik 

ham hevet op af sprækken. Det var her 

meget tæt på at en af vores dykkere 

ikke kun var steget op fra dybet, men 

var fortsat til himmels. 

 

Jeg kan ikke huske om der blev skrevet 

en tætpå-rapport om denne hændelse.  

Det tror jeg ikke, det var ikke rigtig 

noget man brugte dengang. 

 

Dykkeren var jo kommet op i live og 

havde ikke pådraget sig nogen skader, 

bortset fra at han var lidt rystet, men 

det blev ordnet med rigeligt med sprut 

ved lejrbålet om aftenen.  

 

Der er siden dengang omkommet ad-

skillige dykkere under dykning under 

hvælvingen i Blue Hole og der er på 

stedet opsat en mindetavle over de 

døde.  

 

I dag får man kun lov til at foretage 

denne dykning som trimix-dykker og 

det er nok meget fornuftigt. 

 

/F.Stidsen 
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Anemonevraget 

En net-bonusartikel 
Der var annonceret en vragtur til Ane-
monevraget som skulle løbe af stablen 
fra Rungsted havn kl. 15 torsdag 
d.17.10. Det var Bent og Aase, som 
stod for turen og båden.  
 

Nye låse i klubben: 

Der var opstået et problem omkring 

nye cylindere i døre ude i klubben og 

adgangen til bl.a. kompressorrummet, 

så de fleste mødtes omkring halv to for 

få fyld flasker. Da båden var kørt og de 

sidste flasker stadig skulle fyldes, blev 

man hængende for at få sig en hygge-

lig sludder inden turen gik til Rung-

sted.  

 

Her ankom de sidste direkte fra arbej-

det, og en lettere overbooket båd af gik 

ca. kl.15, som annonceret mod Ane-

monevraget. 

 

Der blev truet med regn 

Vejret havde ikke været det bedste, 

men som turen nærmede sig, blev det 

faktisk bedre og bedre, dog stadig 

overskyet og nogen blæst, som heldig-

vis var aftagende.  

 

Da vi nåede frem til positionen fik vi 

faktisk solen af ses og samtidig var 

bølgerne blevet fornuftigt små. Så alle 

var opsat på at komme i vandet, nu 

skulle vraget bare lokaliseres. 

 

Søren kastede sig ud i betjeningen af 

sidescanneren, og inden længe var 

båden solidt forankret på vraget. Her lå 

vi og gjorde klar til dykning, medens 

halvstore containerskibe pænt styrede 

uden om os.  

 

Heldigvis var der stort set ingen strøm, 

så alt i alt var forholdene ret ideelle. Vi 

skulle have 4 hold i vandet; de første 

En begroet ræling på prammen. /Foto :Jan 
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to var dykkere med tørdragt og de sid-

ste to med våddragt.  

 

Anemonevraget, som dette vrag kal-

des, ligger ca. 5 sømil syd for Ven, og 

er ifølge Vragguiden af en betonpram 

på 7x25 meter med stævnen stik øst.  

 

Der er et kollisionshul i styrbord side i 

agterste del af siden mod syd. Vraget 

er formodentlig Lægter nr. 18 fra De 

Forenede Bugserselskaber i Køben-

havn og er formodentlig forlist 

1.6.1948.  

 

En lægter er en fladbundet pram til 

lastning og losning af skibe iflg. Nu-

dansk Ordbog. 

 

Vraget står ret op og ned og er flot 

overgroet med søanemoner og enkelte 

dødemandshænder - i hvert fald på en 

stor del af overfladen. Dybden til bun-

den, som er ret blød, er ca. 25 meter og 

til dækket er der ca. 21 meter. Der er 

Et nærbillede af en dødemandshånd. Forstør det op og nyd detaljerne /Foto Ole 

Kyst- og lystfisker efterladenskaber. 
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en hel del liv på vraget, og jeg har no-

teret i min logbog, at vi så søpindsvin, 

søstjerner, slangestjerner, rør fra bør-

steorme og en del havkarusser. 

 

Egentlig troede jeg ikke der var søane-

moner syd for Ven, men det var altså 

tilfældet.  

 

Iflg. ”Havets dyr og planter” så er der 

en del søanemoner, som kun findes i 

det nordlige Øresund, og andre ned til 

den vestlige Østersø. Det skulle hænge 

sammen med saltholdigheden, som 

aftager fra 20 o/oo i Kattegat til 8 o/oo 

i Østersøen. Midt i Øresund er den 10 

o/oo, så det må jo være godt for søane-

monerne, da der samtidig ofte er rime-

lig stærk strøm her. 

Sigten var ikke særlig god, blot en 2 – 

3 meter, så det var næsten påkrævet at 

have en god lygte med på dykket. Med 

den aktuelle dybde er dykkertiden 

uden deko ca. en halv time, og det er 

nok til et par omgange langs vraget og 

en kig ned i lastrummet, inden det igen 

er tid til at stige op.  

 

Vi så ingen større fisk på vraget, men 

til gengæld masser af fiskekroge og 

pilke. Nede ved bunden er der nogle 

større huller, som kan man lyse ind 

under vraget, men heller ikke her var 

fisk. 

 

Jan og jeg koncentrerede os om at fo-

tografere de flotte søanemoner og an-

det liv, som vi stødte på.  

Sort– og skør  slangestjerne. Findes i Kattegat op helt ned i det nordlige Øresund  

/Foto Ole 
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Efter en lille halv time blev det lidt 

koldt med en fladtrykt våddragt, så det 

kneb med koncentrationen til sidst, så 

omkring fem minutter før deko beslut-

tede vi at starte opstigningen. 

 

Først frigjorde vi ankeret, som godt 

fast på vraget og lagde det ud på bun-

den, hvorefter vi steg op ad et noget 

livlig ankertov. Det lykkedes at få gen-

nemført sikkerhedsstoppet selvom vi 

røg lidt op og ned mellem 3 og 6 meter 

p.g.a. det løse ankertov. 

 

Da Jan og jeg kom op som sidste hold 

var der ved at blive gjort klar til afsej-

ling, da planen var at være i havn kl. 

ca. 18, så vi ikke skulle sejle i mørke.  

 

Da vi skulle af sted hurtigt, nægtede 

besætningen at fire pensioniststigen 

ned til mig, og i stedet blev der hevet 

en stor torsk om bord, så kunne kom-

me af sted mod Rungsted.  Det lykke-

des fint, så vi nåede i havn lidt over 18. 

 

Det blev alt i alt en fin eftermiddag og 

aften med hyggeligt samvær og god 

dykning, og der skal lyde en tak til 

arrangørerne for turen og den gode 

afvikling af dykkene.  

 

Det nye tiltag i klubben med bådtur 

midt på eftermiddagen og hurtig afvik-

ling er et godt supplement til klubbens 

andre ture, og det må godt gå hen og 

blive en tilbagevendende begivenhed. 

 

/Tekst og foto: Foto-Ole 

Svamp med slangestjerner på. /Foto Ole 
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Den 27. august 2013 

 
Til stede:Ole, Jan O, Henrik, Jesper 

Morgils, Carsten og Aase. 

Afbud:Jan, Tom 

1: Valg af ordstyrer: 

Jan O blev valgt til ordstyrer. 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede: 

Aase tog referat. 

 

3: Underskrift af referat fra sidste mø-

de: Blev underskrevet og arkiveret. 

      

4: Orientering fra formanden: 

Ole har forsøgt at kontakte Jytte fra 

kommunen for at snakke om nøgler - 

det er ikke praktisk at vi kun har én 

fælles nøgle til hoveddøren. Men hun 

har ferie til 10. september. Det kunne 

være smart ved samme lejlighed at få 

nye låse og nøgler til resten af klub-

dørene. Det allerbedste ville være hvis 

vi kunne få et elektronisk låsesystem i 

stedet for det nuværende. 

  

Efter at Triton har overtaget aflåsnin-

gen af hallen på 'deres' aftner, er der 

sat chip-låse på dørene i svømmehal-

len. Vi må få et antal chips, som vi kan 

lægge i klubben, og så må vi mødes i 

grupper og følges fra klubben til svøm-

mehallen medbringende en chip til 

låsene. Ole snakker med bademesteren 

om hvad det kostede med chips låsene 

- måske vi kunne få samme system til 

låsene i klubben. Evt. kunne vi selv 

donere et beløb til formålet - f.eks. 

hvad der svarer til vores nøgle-

depositum. 

Der har været konstateret underlige 

metalliske lyde i motoren på båden, og 

hydraulikken til at køre motoren op og 

ned har vist også haft nogle forkerte 

lyde. Motoren har været til service i 

det tidlige forår. Lige om lidt afgår 

næste klub-tur til Norge, og Jens er 

blevet adviseret om at være opmærk-

som og lytte efter forkerte lyde. Ole 

hører Jens og Jørgen efter turen om de 

kunne høre noget forkert. Hvis de har 

kunnet det, går det videre til materiale-

udvalget. 

 

Jesper har set en mail fra kommunen 

om at de forbeholder sig ret til at bede 

'dem på kanten' til at lave en bassin-

prøve. vi andre har ikke set det. Jesper 

sender mailen til resten af bestyrelsen, 

og Henrik laver opslag til tavlen om 

hvad bassin-prøven går ud på. 

 

5: Aktivitetsniveau - hvad gør vi for at 

få det højere ? 

Der kom et antal forslag frem:Flere 

fyraftensdyk med båd. Mange har set 

Strandmøllekroen rigtig meget. Det 

kan selvfølgelig kun lade sig gøre 

mens det stadig er lyst, men det skulle 

så også kunne lade sig gøre fra 4 uger 

før til 4 uger efter Sankt Hans. 

 

Man kunne måske supplere med fredag 

fyraftensdyk - så gør det knap så meget 

at man som regel er rigtig sent hjem-

me. Aase hører Bent om de måske 

kunne arrangere nogle fredags fyraf-

tensdyk næste sommer. 

Man kunne måske dykke ved grusgra-

ven ved Lund - der skulle være redska-

ber man kan kigge på. 

Der kommer ikke mange til svømning 

om onsdagen. Kunne vi lave lidt spas 

Referat af  

bestyrelsesmøder 
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med udstyr ? Svømmeundervisning ? 

Sætte signalbøje ? Udvidet tegngiv-

ning ? Skyldes det mangel på elever ? 

 

Har vi prøvet at is-dykke? Ja, men det 

er vældig besværligt, og der er sjæl-

dent noget at se på. På Søndersø skulle 

hullet sikres efter dykket, og princi-

pielt skulle vi holde andre væk fra 

isen, men aktiviteterne tiltrak nysgerri-

ge, og vi er ikke nok til at holde alle 

væk. 

Vi kunne lave rensning af flasker - 

Carsten tager den op. 

Vi kunne lave nogle land-ture. F.eks. 

til den blå planet efter lukketid (hvis 

det kan lade sig gøre). Eller til stran-

dingsmuseet i Blåvandshuk - men det 

er en lang tur. Kunne man måske bil-

ligt leje en bus ? 

 

Vi kunne lave foto-aftner med fælles-

spisning. Lad os forsøge at planlægge 

et i oktober, et i januar og et i marts. 

Ole og Jesper vil gerne stå for maden 

et par af gangene. Aase kontakter foto-

udvalget. 

Vi kunne måske lave fællesspisning 

ved nogle af svømmeaftnerne. 

Kunne vi kontakte andre klubber og 

lave fællesarrangementer ? 

Vi kunne lave opfrisknings kurser for 

dem, som ikke har dykket længe. Hen-

rik ser på det. 

Det var måske en ide at lave en liste 

med kontakter til dykkerklubber andre 

steder, hvis nogen nu skulle have be-

hov for at finde en klub til dykning, 

når man var på de kanter. 

 

Afholdelse af førstehjælpskurser 1 

eller 2 gange om året. Jesper vil plan-

lægge et til marts måned. 

      

6: Uddannelse af nye dykkere og med-

lemstilgang. 

Birgit tager hele læsset. Der bør være 

flere til at dele arbejdet. 

Hvad kan vi gøre for at få flere in-

struktører ? 

Vi kunne måske lave 'salgstale' for at 

få nogle til at søge ind på dykkerleder- 

og instruktør kursus. 

 

Hvis der ikke er nogen, der vil være 

instruktør, kunne vi måske købe os fra 

det ? Så langt er vi ikke endnu. 

Vores medlemstal er en anelse falden-

de. Hvad kan vi gøre for at få flere 

elever ? 

 

Vi kunne invitere Ballerup bladet til at 

komme og besøge en dykkerklub og 

skrive om os ? Det skulle måske også 

længere ud end blot Ballerup bladet ? 

 

Man kan uploade billeder til Ballerup 

Bladet. Vi kontakter foto-udvalget og 

hører om det er noget de kan og vil se 

på. 

Skal vi overhovedet satse på uddannel-

se, eller måske mere på at få folk ind, 

som allerede er uddannet ? 

Hvis vi lavede en medlemsliste i 

'aldersorden' kunne vi finde ud af hvor 

mange unge medlemmer vi har. Måske 

vi kunne få dem til at lave ungdomstu-

re' eller 'ungsdomsarrangementer', 

hvor de ikke behøver være sammen 

med os 'gamle nisser'. 

 

På noget af uddannelsen til arkæolog 

skal man til Esbjerg, hvis man ikke har 

dykkercertifikat i forvejen. Det var 

måske et godt sted at hænge opslag op, 

eller tage ud og holde foredrag ? 

Det kunne måske være en ide at udby-

de konverteringskurser fra Padi AOW 

til CMAS ** 
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7: Formalisering af kasserervalg 

Leif har erklæret sig villig til at blive 

kasserer i bestyrelsen igen. Jesper kon-

takter Leif og fortæller at bestyrelsen er 

positiv stemt for dette. 

        

8: Evt. medlemsmøde 17.09.2013 

Vi bør nok skrive ud og høre om der er 

nogle, der har emner til medlemsmødet, 

da mange nok ikke kan huske at det blev 

planlagt til 17.09.2013. Emnet om akti-

vitetsniveau og flere medlemmer kunne 

være interessant at få vendt på et med-

lemsmøde. Lad os afholde det under alle 

omstændigheder og lave spisning kl. 

18:30 og selve mødet kl. 19:30. 

 

Når vi planlægger møder næste gang, så 

vil det være en god ide at melde dem ud 

til Allan, så de kommer på turudvalgets 

hjemmeside. 

 

9: Gennemgang af opgavelisten. 

Listen blev gennemgået. 

 

10: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation. 

Økonomien ser fin ud. Det er naturligvis 

i orden at købe en ny 'gammel' bærbar 

med xp til kassereren. Carsten og Hen-

rik har muligvis noget, der kan bruges. 

 

11: Nyt fra udvalgene: 

Ikke rigtig noget nyt. Bar-udvalget skal 

have købt lidt ind. 

  

12: Eventuelt: 

Der mangler loftslem i det ene rum. Den 

er bare blevet skubbet op på loftet. 

 

Ved visse ture har turudvalget det pro-

blem, at der skal betales depositum så 

lang tid i forvejen, at man endnu ikke 

ved hvem der vil deltage på turen (vi 

snakker om et år i forvejen).  

 

Bestyrelsen synes det er ok at hæve 

turudvalgets budget med 3000 kr., som 

så kan bruges til forudbetaling af depo-

situm i disse tilfælde. Jesper skriver til 

Jørgen og turudvalget. 

 

Vi bør nok overveje at droppe båd-kort 

ordningen til generalforsamlingen. 

 

Fremtidige mødedatoer: 

Der er bestyrelsesmøder:  

Tirsdag d. 8. oktober (planlægning af 

generalforsamling/indkaldelse) 

Torsdag d. 7. november (planlægning 

af generalforsamling/indkomne for-

slag)  

Tirsdag d. 3. december 

Alle afholdes kl. 19 - 22 i klubben. 

 

Medlemsmøder: 

Tirsdag d. 17. september - hvis der er 

interesser for det. 

 

Generalforsamling: 

Lørdag d. 16-11-2013 – indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 06-11-2013 

 

/ Aase P. 2013-09-03. 
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Den 08. oktober 2013 
Til stede:  Ole, Jan O, Henrik, og 

Aase. Afbud: Jesper, Jan, Tom og Car-

sten 

 

1: Valg af ordstyrer: 

Jan O blev valgt til ordstyrer selvom 

der nok ikke var så meget behov når vi 

nu kun var 4. 

 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede: 

Aase tog referat. 

 

3: Underskrift af referat fra sidste mø-

de: 

Blev underskrevet og arkiveret. 

      

4: Orientering fra formanden: 

Ole har snakket med Jytte fra kommu-

nen, som kunne fortælle at nøgle-

udskiftningen alligevel ikke var sket i 

fredags som planlagt. Det sker nok 

engang i løbet af ugen. Jytte havde 

tænkt på at vi nok skulle have 20 nøg-

ler, men det holder ikke mange øje-

blikke, vi skal nok bruge 50. Hvis det 

er et stort problem, kan vi nok betale 

for nogle selv, men så vil vi gerne have 

80 - hvis det er til en fornuftigt pris. 

I øvrigt mente Jytte ikke at det ville 

være smart at give bare vores lokaler 

nøgle-brikker, men det overvejes til 

hele bygningen. Hvis det bliver gen-

nemført, har vi nok ikke brug for de 80 

nøgler. 

 

Ole er blevet kontaktet af et kommen-

de medlem med PADI AOW, som 

vistnok af Ole havde fået at vide at han 

bare kunne dukke op i klubben og føl-

ges med nogle i svømmehallen. Han 

dukkede så op ved svømmehallen med 

alt sit udstyr og ventede længe og måt-

te til sidst gå med uforrettet sag. En 

anden gang skal vi lige sørge for på 

forhånd at kontakte et af vores med-

lemmer, så der er en til at tage imod.    

 

5:  Udlån af lokaler til Yonex ved VM 

i badminton til salgs- og strengestand. 

Klubben er blevet kontaktet af yonex, 

der godt vil låne vores lokaler til en 

salgs- og strengestand ved vm i badmi-

non til næste sommer. De har snakket 

med kommunen, så umiddelbart må 

det jo være ok for kommunen. Henrik 

hører om de stadig er interesserede og 

hvem de forventer som kunder - er det 

kun spillerne, eller er det også publi-

kum ? Vi er ikke særlig interesserede 

hvis vi skal omrokere en masse i loka-

lerne, men hvis det ikke er nødvendigt 

med så meget omrokering, og der kan 

forventes mange kunder, så kunne vi få 

lidt automatisk reklame ved den lejlig-

hed. 

      

6: Medlemsmødet - og aktivitetsni-

veau: hvordan kommer vi videre ? 

Vi kiggede lidt på referatet fra med-

lemsmødet. 

Nogle af forslagene er der fulgt lidt op 

på: 

Henrik har snakket med Roskilde frø-

mandsklub om deres hjemmeside, og 

den skulle være bygget i jomla, som 

Ole før har vist noget fra. Henrik sen-

der den mail han fik videre til Ole. 

 

Det kunne måske være en ide at 

'aktivere' nogle af vores unge medlem-

mer (30 og derunder), så de kan mødes 

uden alle os gamle nisser. Det kunne 

være med en hygge-aften, et specielt 

unge-dyk eller måske bare en 'd. 1 

mandag i xx måned er øl gratis for alle 

på 30 og derunder', eller måske en mail 

for at høre om hvad de selv kunne tæn-
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ke sig. Henrik skrev straks til Leif for 

at høre om han kunne lave en med-

lemsliste i aldersorden. 

 

Hvis face-book skal bruges som 

'reklame', skal der ofte lægges noget 

op - og gerne noget med flotte billeder 

- og så skal det deles af os, der er på. 

Spørgsmålet er hvor meget det vil gi-

ve. 

 

Uddannelsesudvalget har fastlagt dato-

er for uddannelsen, så nu ville det være 

rart at få det på hjemmesiden som ban-

ner. Ole mente godt at vi kan lokke 

Tom til at lægge kursus-start på hjem-

mesiden, og lægge det, så det automa-

tisk tages af på første kursusdag. 

 

Gearløs sagde på medlemsmødet at 

han godt ville lægge billeder op på 

Ballerup blades hjemmeside. 

 

Ole vil lave arrangement d. 24. januar 

med smagning af Belgisk øl. 

 

Aase og Bent vil se om de ikke kan 

lave nogle fredags-fyraftens-båd dyk 

til næste sæson. 

(Derudover er det tidligere på bestyrel-

sesmøde og medlemsmøde noteret at: 

 

Foto-udvalget er kontaktet af Aase, og 

har afholdt første foto-aften med spis-

ning (Ole). Flere forventes. 

 

Ole B. og Leif vil se på om der kan 

laves et nytårs-vand-gymnastik hold. 

 

Jesper vil arrangere førstehjælpskursus 

til marts  

 

Carsten ville tage flaske-rensning op ) 

Men derudover er der stadig masser af 

gode forslag, der ikke er gjort noget 

ved. 

 

Til generalforsamlingen prøver vi at 

høre om vi kan få nedsat et udvalg, der 

vil se på forslagene og  'gøre noget'. 

 

7: Planlægning af generalforsamling. 

Vi snakkede generalforsamling. Bladet 

har deadline d. 10. oktober, så vi skal 

hurtigt have lavet en indkaldelse og en 

opfordring til at komme med emner til 

generalforsamlingen. Det gør Aase. 

Vi skal have fundet en, der vil være 

Sidst der blev  renset flasker. 
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dirigent. Jan M., Jesper M., og Jan O 

opstiller ikke, så der skal findes andre, 

der vil tage over. Vi skal lige høre 

Tom og Carsten om de vil genopstille. 

Ole skriver i formandens klumme om 

fordelene ved at være i bestyrelsen. 

 

Skulle vi lave et forslag om at investe-

re i en booster-pumpe ?    

        

8: Gennemgang af opgavelisten 

Der er ikke rigtig sket noget siden 

sidst. Men der må gøres noget ved oxy

-boxen.  

 

Henrik og Ole tænker mere over skyl-

leristen til garagen. 

  

9: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation. 

Økonomien ser fin ud. 

Er det en ide at drøfte hvornår vi skal 

udskifte motoren ? Det skal helst ske 

før den får problemer. Ved næste ser-

vice-eftersyn beder vi om en vurdering 

af rest-levetid. 

Vi prøver om vi kan lokke Leif til at 

lave budget og komme med til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

 

10: Nyt fra udvalgene: 

Bar-udvalget har investeret i god øl og 

sodavand. Priserne sættes op efter ef-

terårsferien. 

Uddannelsesudvalget har fastsat dato 

for nyt elevhold. De skal huske at re-

servere alle datoer på forhånd. 

  

11: Eventuelt: 

Hvor kan man købe noget holdbar ela-

stik-tov til vores banner ? Ole og Hen-

rik kender et sted, og tager sig af det. 

Der skal bruges ca. 7 meter. 

Fremtidige mødedatoer: 

Der er bestyrelsesmøder:  

Torsdag d. 7. november (planlægning 

af generalforsamling/indkomne for-

slag)  

Tirsdag d. 3. december 

Alle afholdes kl. 19 - 22 i klubben. 

 

Generalforsamling: 

Lørdag d. 16-11-2013 – indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 06-11-2013 

 

Aase P. 2013-10-10. 

Medlemsmøde 
Den  18. september 2013 

Dagsordenen var som føl-
ger: 
 
- Hvad skal der til for at vi får nye 
medlemmer og beholder de, der er ? 
Hvad skal der til for at du simpelhen 
ikke kan lade være med at dukke op i 
klubben ?  
 

Indledning: 

12 medlemmer var mødt op denne 

aften.  

Formanden indledte mødet ved at for-

tælle om nøgle-situationen. I anledning 

af at Triton selv åbner og lukker, er der 

kommet chip-lås i døren til svømme-

hallen. Det er så meningen at vi selv 

skal have en chip for at komme ind ad 

fordøren i svømmehallen på vores 

svømmeaftner. Ole har aftalt at vi får 

20 chip-kort, som vi lægger i klubben. 
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Så kan vi samles i klubben i 'klumper' 

og tage et nøglekort med til at komme 

ind. Vi håber at kunne overtale Jytte 

ved kommunen om at få lagt vores låse 

i klubben om til chip-låse i stedet for at 

kode dem om, så de passer med for-

dørs nøglen. Vi har tilbudt at give et 

tilskud på 15000 kr., hvis det kan lade 

sig gøre. 

 

Hvad skal der til for at vi får nye med-

lemmer i klubben, og beholder dem vi 

allerede har: 

Vi har 114 medlemmer. Og der er en 

tendens til at vi bliver færre og færre. 

Nedgangen skyldes primært mangel på 

tilgang, da afgangen er sådan nogen-

lunde konstant. 

 

Der kom masser af forslag på bordet, 
her fordelt i de 2 hovedgrupper 
'Hvordan får vi nye medlemmer' og 
'Hvordan får vi fat i de 80% ikke-
aktive medlemmer': 
 

Hvordan får vi nye medlemmer: 

Vores hjemmeside bør være mere in-

formativ - Roskilde frømandsklubs 

hjemmeside er et godt eksempel. Det 

ville måske også kunne trække flere 

elever til. 

Vi kunne gøre uddannelsen billigere. 

F.eks. droppe krav om indmeldelse i 

klubben. Det blev indvendt, at vi en 

overgang var den billigste klub, og der 

kom mange studerende ind, men de 

havde ikke råd til udstyr, og blev ikke i 

klubben efter endt uddannelse. 

Mon de unge ikke gider fordi vi er for 

gamle ? Hvis nu vi lavede en med-

lemsliste i aldersorden, kunne vi se om 

der er nok unge til at vi kan forsøge at 

lave arrangementer kun for 'de unge', 

og måske den vej få dem til selv at 

tage initiativ til arrangementer. Og 

endelig kunne det måske tiltrække 

flere unge. 

 

Det kunne måske hjælpe hvis vi brugte 

facebook mere. Men det skal bruges 

aktivt for at give pote. 

 

Det er måske et problem at dykning er 

blevet mere 'normalt'. Det er måske 

ikke så 'sejt' at dykke længere. 

 

Erfaringer fra en skaterbane var at der 

kom mange unge for at bruge den, men 

de var ikke interesserede i fast tilknyt-

ning til en klub. Så måske er det gene-

relt svært at få fat på de unge ? 

 

Vi må snart finde ud af hvornår vi star-

ter nyt hold her til vinter, så vi kan få 

det på en hjemmeside og på facebook. 

Hvis vi får meget unge mennesker ind, 

skal de måske 'nurses'. Er vi klar til 

det ? 

Har vi tænkt os at annoncere efter ele-

ver i lokal-blade ? Det er ret dyrt, og 

næsten ikke til at finde. Og formentlig 

læser de unge ikke lokal-aviser. Vi har 

engang prøvet at lave en artikel til Bal-

lerup bladet, men den kom aldrig i. 

 

Ballerup bladet har lavet mulighed for 

at uploade billeder til deres hjemme-

Et billede fra Truck Lagoon.   
Se side 11 



35 

 

 

side. Gearløs vil godt påtage sig at 

loade billeder op. 

 

Hvordan får vi fat i de 80%  ikke-

aktive medlemmer: 

Har vi en fortegnelse over hvem der 

har været i klubben hvor længe ? Nej, 

men det kan fremskaffes ud fra med-

lemsnummeret. 

 

Der bør være mere information om 

hvad der sker i klubben. 

Skulle vi spørge dem, der ikke er i 

klubben ? Den sidste spørgeskema 

undersøgelse gav kun svar fra dem, der 

plejer at komme i klubben. 

 

Vi mangler mail adresser: 

Næste gang vi sender klubblade ud til 

de, der ikke har afhentet kunne vi læg-

ge en slip ved, hvor der står at vi me-

get gerne vil have deres mail-adresse.  

 

Eller vi kunne dele dem op, og sætte et 

antal medlemmer til at ringe rundt og 

prøve at få fat på mail-adresserne. Vi 

skal måske være forsigtige - det kan 

måske være det, der får nogle til at 

melde sig ud. 

 

Henrik fik ved sidste bestyrelsesmøde 

til opgave at kontakte nogle af de gam-

le dykkere, som ikke dykker længere 

og lave et genopfriskningskursus. Det 

vil nok være bedst at lægge ved sæson-

start - det er for sent på året nu. 

 

Vi kunne lave 'tab-dig-her-efter-nytår' 

arrangementer i svømmehallen. Det 

kunne f.eks. være vand-aerobic. Ole B. 

forhører sig hos Triton om de kan stille 

med en instruktør, og Leif kan godt 

lokkes til at stå for arrangementet. 

 

 

Kunne vi lave båd-udflugter uden dyk-

ning, til de, de ikke dykker ? Vi har 

prøvet at have børn ved roret på en tur 

(overvåget naturligvis) - og det var 

tilsyneladende en stor succes. Vi kun-

ne lave bådture i Københavns havn. 

De, der ikke er ude i båden, kunne jo 

sidde og hygge og vente i Nyhavn. 

Vi kunne måske også lave et strand-

familie arrangement, leje en 'banan' og 

sætte efter båden. 

 

Vi kunne lave fridyknings-arrange-

menter.   

 

Vi kunne lave mere 'konkurrence-

prægede' arrangementer. Som hav-

polo. Eller hav-svømning. 

 

Måske var det en ide at arrangere 

'årgangsaftner', hvor de 'gamle', der 

ikke rigtig kommer i klubben kan mø-

de nogle af dem, de kender - der var jo 

mange til jubilæet.  

 

Kunne vi måske lave flere fyraftens-

dyk med båd ? Det virker som om der 

kommer flere, når det er båd-dyk. Evt. 

kunne man prøve at supplere de nor-

male torsdags fyraftensdyk med fyraf-

tensdyk om fredagen, så man ikke skal 

tidligt op dagen efter. Hvis nogle kan, 

kunne man måske starte nogle fyraf-

tensdyk allerede kl. 13 for medlemmer 

uden arbejde. 

 

Til slut blev det bemærket at for at 

nogle af alle disse forslag kan blive til 

noget, så skal der være nogen til at 

sparke det i gang. F.eks. bestyrelsen, 

eller en lille gruppe. De kan så få andre 

til at føre ideerne ud i livet. 

 

/Aase 
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