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Fra Anders Martin—vragtur på fyraf-

tensdyk med båd 
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En lille Panserulk, Kullen Lørdags 

bådtur. /FotoOle 

 

Bagside: 
Øverst 
Nogle af væggene havde små hylder 

man kunne hvile på og se op mod 
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vang ved Strømsholmen. Det var su-
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Lederen 

En supersommer er på hæld. Mange 

fede dyk er oplevet. 

Man kunne komme på klubture, på 

fyraftensdyk, på bådture i massevis.  

Håber du fik tilmeldt dig, for ellers er 

det bare ærgerligt, Sonnyboy… Mulig-

hederne har været der. 

Personligt var jeg med på den seneste 

tur til Vevang i Norge. 

Det var en super tur. Redaktøren havde 

frygte det værste da han hørte dagspla-

nerne. Holy Muucow, tænkte han: Har 

Navy Seals  mon overtaget turplanlæg-

ningen?  

Men Baracuda kunne nærmest optræde 

disciplineret.  Der var 4 ture dagligt 

efter de aftalte tidsrammer. Det klap-

pede. 

Desværre så redaktøren dog ikke en 

Havtaske, som flere andre. Han er sta-

dig grøn af misundelse.  

Se historien inde i bladet. 

 /Red.  

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Fællesspisning før svømning.  
Mandag den 03/11-2014 KL. 19 

Mandag den 01/12-2014  KL. 19 

 

Bestyrelsesmøder - 
Torsdag den 13/11-2014  kl. 19 

Tirsdag den 02/12-2014  kl. 19 

Generalforsamling:  Lørdag d. 22/11 

KL. 13.00 

Middag kl. 19:00  

 

Mandag d. 15. december afholder vi 

juleafslutning i svømmehallen til nor-

mal svømmetid kl. 20. 
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Årets bedste dyk 

I år har jeg været i Mexico og haft 

gode dyk, endda i Cenoter.   

 

Jeg har været i Vevang og dykket med 

store fisk og alger (kelp).  

 

Alligevel, er det en tur til Kullen, det 

skal handle om. 

Endnu en fantastisk flot dag i efteråret, 

gik turen til Hornbæk, hvor jeg mødte 

Allan  med gummibåden og de andre 

dykkere. Og så videre mod Kullen.  

 

Som sædvanlig spejder man efter mar-

svin, når vandet er så fladt, som det 

var. Men ingen marsvin den dag. 

 

Det første dyk fra Parishamn  gik mod 

sædvane ikke mod 16 meter kurven 

langs kysten, hvor søsolene  plejer at 

ligge. Vi skulle direkte ud på  dybt  

vand, så Lise kunne få et dybdedyk, og 

prøve det mørke kolde vand.  Koldt 

var det, men det med mørket blev der 

ikke meget af. Vi kunne tydeligt se en 

masse eremitkrebs, der spænede rundt 

på bunden. Det begyndte at gå op for 

mig, at vi havde noget af den bedste 

sigt, vi har i disse egne.  

 

Efter nogle minutter havde vi fået kul-

de nok. Vi vendte om og svømmede 

mod land igen. 

En ny rubrik i bladet hvor man kan 
fortælle om årets  hidtil bedste dyk, 
eller en speciel oplevelse fra en dyk-
kertur blandt mange andre.  
 
Birgit lægger ud denne gang med en 
beretning om et dyk vi alle vist gerne 
havde ville opleve… 
/red. 
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Takket være den gode sigt var det et 

smukt syn, da vi nærmede os skræn-

ten , som ligefrem lignede en  væg 

med  store tangplanter der hang og 

svævede.  

 

Ydermere var der masser af fisk, både 

enkelte og i stimer. De patruljerede op 

og ned og frem og tilbage, og svøm-

mede  rundt omkring os.  

 

Det var så flot, at man tænkte WAU. 

Det var jo lidt svært at råbe til Lise, at 

hun var ved at opleve noget rigtig flot. 

Ikke "bare" Kullen".  

 

Da vi kom længere op mod sollyset, 

kunne vi se op på de mange fiskesti-

mer, mod lyset. Der var rigtig mange 

fisk.  Der ærgrede jeg mig for en gangs 

skyld over ikke at være fotograf. 

 

Vi gik et stykke langs kysten, hvor vi 

på god afstand kunne se de små vægge 

tæt bevokset med dødningehænder. 

Det blev også til en enkelt hummer, 

afsløret af de lange følehorn. 

 

Nærmere land blev væggen til skin-

nende grønne trapper. De har jo nok 

altid været der, men sigten gjorde, at 

man havde overblik over området. 

 

Jeg vil helt sikkert prøve at finde sam-

me rute igen, men sigten bliver det  

svært at få igen. 

 

I øvrigt, da vi samlede de sidste dykke-

re op den dag, blev vi betragtet af en 

sæl. Søren havde set den jage under 

vandet. 

 

Den tur var en fantastisk foreløbig 

afslutning på en fantastisk sommer.   

 

/Birgit  

Sigtbart på Kullen /FotoOle 



6 

 

 

En beretning om turen til Vevang  2014 

/tekst og tegning Stidsen.  

 
En regnvåd fredag eftermiddag i slut-
ningen af august mødtes en flok Bara-
cudaer tungt lastede med dykkerudstyr 
og forsyninger i Frihavnen for at tage 
med Oslo-båden til  Norge, som indtil 
1814 var en del af det danske rige.  
 

Med os havde vi gummibåden, trukket 

af Carsten S.’s transporter, venligt 

udlån til formålet. Efter at have check-

et at vores kahytter ikke lå under di-

skoteket mødtes vi i baren, hvor vi fik 

et par øl inden aftenens store ædegilde 

i restauranten med den store buffet. 

Næste morgen stævnede vi ind i Oslo-

fjorden og passerede senere fæstningen 

Oscarsborg ved den smalle indsejling 

til den indre del af fjorden. Dybt under 

os lå vraget af den tyske krydser 

Blücher, sænket den 9.april 1940 efter 

beskydning af Oscarsborgs to gamle, 

men svære kanoner Odin og Thor.  

 

Fra Oslo gik det nordpå ad motorvejen 

mod Eidsvoll og videre langs en meget 

lang sø til Lillehammer. I den smukke 

Gulbransdal blev der taget en del land-

skabsfoto ud af sideviduerne og der 

blev også tid til et stop ved en gammel 

norsk stavkirke, hvor der tilfældigvis 
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skulle holdes bryllup. Vi blev inviteret 

med indenfor, men det var der ikke tid 

til. 

 

I Romsdalen blev landskabet mere 

vildt og øde. Fjeldsiderne blev højere 

og dalen smallere og det kulminerede 

ved Trollveggen, hvor fjeldsiderne fra 

højfjeldet faldt næsten lodret mange 

hundrede meter ned i den smalle 

sprækkedal. Et imponerende stykke 

norsk natur som blev ihærdigt fotogra-

feret af os danskere, som må nøjes 

med Himmelbjerget og Møns Klint.  

 

Herfra kørte vi ned ad bakke til Rom-

dalsfjorden og senere med en færge 

over Langfjorden til Molde, hvor Mon-

deo’en blev tanket op inden det sidste 

stykke vej ud til den lille fiskerby Ve-

vang ved Atlanterhavskysten, hvortil 

vi ankom om aftenen. 

Vores hytte var et større norsk træhus i 

flere etager med udsigt over fjorden, 

tæt ved den lille havn, hvor gummibå-

den blev sat i vandet. Vevang ligger 

ved indsejlingen til et stort fjordsy-

stem, som strækker sig langt ind i lan-

det.  

 

Fjorden er beskyttet mod Atlanterhavet 

af en række skær og holme og henover 

disse har nordmændene for deres olie-

penge anlagt Atlanterhavsvejen, som 

regnes som en af Norges turistattrakti-

oner. 

 

Udtjekningsdyk: 

Næste morgen blev dykkerudstyret 

klargjort og det blev besluttet at holde 

udtjekningsdyk inde i fjorden ved Te-

Udsigten 20 skridt fra hytten ned mod  inderfjorden. Havnen ligger t.h.. 
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vikholmen, en lille holm med et fyrtårn 

ikke langt fra havnen. Udenskærs var 

der store dønninger og bølger, så det 

var ikke tilrådeligt at dykke her. Sigten 

ved Tevikholmen var god, ca. 15 meter 

og der var stimer af småfisk samt en 

del søstjerner og søpindsvin på bun-

den, som var på omkring 25 meters 

dybde.  

Flere af dykkerne var blevet draget af 

dybet, så efter aftensmaden tog en 

mindre flok dykkere på natdyk ved den 

lodrette væg. Vejret var fint, ingen 

vind og en næsten plan havoverflade, 

så fra båden kunne vi se det grønne lys 

fra dykkerne dyre mange-lumens lyg-

ter forsvinde ned i dybet og høre blop-

lydene fra de opstigende luftbobler.  

 

Takket være en nedhængt blinker un-

der gummibåden fandt natdykkerne 

tilbage til båden og sent om aftenen 

var vi tilbage i Vevang Havn. Efter et 

par dåseøl på altanen var trætheden 

begyndt at indfinde sig og jeg krøb i 

soveposen, men nogle af de yngre dyk-

kere fik sig endnu en øl. 

 

Norsk savværk: 

Midt om natten vågnede jeg ved en 

frygtelig larm. Det lød som om et 

norsk savværk var startet på op savnin-

gen af gammelt tørt affaldstræ med en 

sløv og rusten savklinge, som konstant 

satte sig fast i træet og kun med stort 

besvær kom i gang igen. Det viste sig 

at være en af de sovende, som langtfra 

var lydløs i sin vejrtrækning og jeg 

forstod nu, hvorfor nogle af turdelta-

gerne sov i deres telte udenfor.  

 

Efter et par timer indstillede savværket 

produktionen og det lykkedes mig at få 

et par timers søvn inden vækkeuret 

ringede næste morgen. 

 

Næste dag dykkede vi på Flatskjæret, 

to små klippeknolde, som fra sandbun-

den på 25 meters dybde rejste sig op til 

10 og 14 meters dybde.  

 

På sandbunden var der mange kam-

muslinger, som med klaprende skaller 

”svømmede” lidt væk når man nærme-
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de sig dem. Mange af skaldyrene endte 

i formandens fangstnet og blev let 

stegt nydt som forret til aftensmaden.  

 

Havtaske går til angreb: 

Ved en senere dykning samme sted 

mødte Capt.Jens en stor havtaske 

(bredflab på norsk), som pludselig 

åbnede sin kæmpe flab og med et vold-

somt undertryk slugte Jens’s dykker-

lygte og det meste af hånden. Jens ville 

godt have sin lygte tilbage, så han måt-

te sætte en svømmefod på bredflaben 

og trække alt hvad han kunne for at få 

dykkerlygten og hånden tilbage. 

 

Strømdyk: 

Mellem de skær og holme som Atlan-

terhavsvejen er anlagt på er nogle 

smalle passager, som forbinder Atlan-

terhavet og fjorden. Tidevandet giver 

her en forskel mellem flod og ebbe på 

næsten 1.5 meter, så der går en kraftig 

strøm ind og ud gennem disse passa-

ger. Efter at have snakket nogle dage 

om at prøve et strømdyk tog vi mod til 

os og valgte at dykke i Vevangstrom-

men, mellem fastlandet og den første 

holm. Vi sejlede under broen ud på 

havet og plumpede i vandet. Efter kort 

tids svømning blev vi taget af strøm-

men og ført gennem passagen, som var 

ca. 30 meter bred og 15 meter dyb.  

 

Klippesiderne var tæt bevokset med 

hvide og gule dødningehænder og over 

bunden stod en stor stime fisk. Strøm-

men var ikke stærkere end at man kun-

ne stoppe op ved at holde fast i bun-

den.  

 

Det var nok et af de smukkeste steder 

Dødemandshænder på bunden af Vevangstrømmen /Foto: Jan M 
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vi havde dykket, selv om dykningen 

ikke tog ret lang tid. Efter 10 minutter 

var vi ført ind i fjorden, hvor strøm-

men hurtigt aftog og hvor vi blev hen-

tet af gummibåden. 

 

Efter tre dage med dykning fra morgen 

til aften trængte min dykkermakker 

(den gamle redaktør) og jeg til en dyk-

kerpause, så vi tog på en turisttur ud til 

omegnens seværdigheder. Fra Vevang 

kørte vi ud på Atlanterhavsvejen, over 

Storseisundbrua til Lyngholmen, hvor 

der var anlagt en gangsti rundt om 

holmen med en storslået udsigt over 

skærgården. Langt ude til havs lå en 

række skær her i blandt Føllingen, som 

skulle være et rigtig godt dykkersted 

med store tangskove, men det krævede 

stille vejr uden dønninger for at dykke 

herude. Herfra gik turen tilbage ad 

Atlanterhavsvejen mod Farstadsstran-

den, en af Norges få sandstrande, som 

dog ikke tåler sammenligning med de 

danske strande. Videre til den lille by 

Bud med rødmalede træhuse, som lå 

ned til den lille fiskerihavn. På klippen 

over byen lå en tidligere kystbefæst-

ning, som nu var omdannet til muse-

um. 

 

Ugens sidste dage gik nogenlunde som 

de første. Igen blev der dykket på den 

lodrette væg og vi tog endnu et dyk i 

Vevangstrommen. Denne gang var der 

en ubehagelig opadgående strøm efter 

den smalle passage, så det blev nød-

vendigt hurtigt at lukke al luft ud af 

vest og tørdragt. Søren Dobbeltsæt og 

hans makker vovede sig tilmed ud i 

Skribenten inden strømmen tog fat. Læg mærke til makkerlinen. Den var vi glade 

for senere  på dykket /Foto Jan M 
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Storseisundet, hvor der var risiko for at 

blive trukket ned på dybt vand af den 

indadgående strøm, men ved at holde  

sig til klippesiden undgik de dette. 

 

Sydpå igen: 

Fredag aften blev gummibåden hevet 

op på traileren og bilerne pakket, nu 

meget lettere, da alle de medbragte 

forsyninger af mad, vin og øl var for-

tæret. Tidligt lørdag morgen startede 

turen sydpå mod Oslo. I nærheden af 

Trollveggen gav vi os tid til en afstik-

ker op til Trollsteigen, hvor vejen fra 

en smuk dal snor sig op ad en stejl 

fjeldside til højfjeldet. I Oslo mødte vi 

de øvrige turdeltagere ved færgen og 

fra soldækket kunne vi nyde udsigten 

over Oslo med rådhuset med de to 

tårne og det nye operahus ved havnen, 

som i arkitektonisk udtryk fuldt ud kan 

måle sig med skibsrederens opera i 

København.  

 

Langsomt sejlede færgen ud gennem 

Oslofjorden, som blev smukkere jo 

flere øl vi fik fra baren. Om aftenen 

var der igen ædegilde i restauranten og 

efter dette var jeg så mæt og træt, at 

jeg måtte krybe til køjs, mens de mere 

udholdende fortsatte i diskoteket.  

Søndag morgen havde vi Kronborg om 

styrbord og to timer senere var vi tilba-

ge i København efter en uge med man-

ge gode dykninger, takket være turle-

derens stramme dagsplan, som efter 

lidt slendrian i starten blev overholdt 

resten af turen.  

/Tekst: Stidsen /Foto Jan M. 

En lille norsk by: Bud, yderst i skærene, hvorfra de nordatlantisk sild, selv bornhol-

merne bruger til røgede sild , også blev (over)fisket op af havet i ældre tider.   
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Havtaske/Bredflad fotograferet at FotoOle i 2006 på Fladskæret i Vevang 

Udpræget bundfisk, der ligger delvist 

nedgravet og venter på sit bytte. Det 

brede hoved er enormt i forhold til 

resten af kroppen. Den kan blive op til 

2m lang og der er fanget fisk på op til 

60 kg.  Den spiser småfisk, som den 

fanger ved at ligge på lur på havbun-

den og så lokke dem til ved at vifte 

med den forreste rygfinnestråle, der er 

udviklet med en lille lokkedusk..  

Om foråret lægger den ca. 1 million 

æg som efterfølgende føres med strøm-

men indtil æggene klækkes. Når den 

skal lægge æg søger den helt ned på 

1.800 meters dybde hvorimod den nor-

malt lever den fra 20 til omkring 600 

meters dybde.  

I dag sættes der stor pris på havtaskens 

kødkvalitet. Det sammenlignes med 

hummerkød. Kun halen og kæbekødet, 

som er en specialitet, spises. Når fi-

skerne tidligere fik "monsteret" i nette-

ne, smed de den ud igen. Dens navne 

siger noget om fiskens rygte: 

Tysk:Seeteufel, Svensk: marulken 

(mar=mareridt)  

Den fanges  af  (modige) dykkere med 

slynge eller kniv, ellers fanges den 

kommercielt med line eller garn. 

Kilder: Wikipedia, samt ”Dyreliv i 

havet” af  Moen og Svendsen, samt 

Skagen Fisk. 

Faktaboks:              Havtaske 
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/FotoOle 

 

I starten af maj i år afholdt Dykkehi-
storisk Selskab et internationalt arran-
gement på Holmen med deltagelse af 8 
nationer, hvor man foreviste gammelt 
og historisk funktionsdueligt dykker-
udstyr.  
 
Samtidigt var 

der mulighed 

for selv at prø-

ve udstyret i 

havnebassinet. 

  

De personer fra 

selskabet, som 

havde lyst til at 

prøve udstyret 

kunne bare gå 

igang. Man 

skulle selv 

medbringe un-

derdragt,  og så 

kunne man 

iføre sig det 

gamle udstyr 

og få den nød-

vendige assi-

stance til dyk-

ningen. 

 

Dykkerklokke: 

Selv var jeg 

temmelig for-

kølet og kunne 

ikke rigtig ud-

ligning, så jeg 

afstod  

fra at prøve udstyret bortset fra en dyk-

kerklokke, som en kranbil løftede ned 

og op af vandet dagen lang. Det viste 

sig at  et par waders var tilstrækkeligt 

udstyr for at komme under vandet med 

dykkerklokken. Så til sidst tog jeg mig 

sammen og  entrede ombord i dykker-

klokken iført wader uden på mit almin-

delige tøj, og blev svunget ud over 

kanten og ned i vandet.  

 

Da dykkerklokken ramte vandet gik 

Dykkehistorisk event på 

Holmen 

Fortsættes på side 18 
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Opslagstavlen 

Baracuda tilbyder at uddanne sine medlemmer, så de kan sejle klub-

bens båd. 

Er du interesseret i et speedbådscertifikat, skal du kontakte uddannelsesudvalget. 

Hold vil blive oprettet, når der er 6 interesserede.  

Pris oplyses inden kursusstart.  

 Fair nok ku’ man sige ;-) 

>>>>>>>>>>ADVARSEL<<<<<<<<<<<< 

Husudvalget laver snart en oprydning i garagen og i klublokalerne. 

Alle effekter, der har ligget og flydt i meget lang tid., bliver smidt ud eller lagt i 

kælderen. Efter en meget subjektiv vurdering. 

Hent dit habengut eller mærk det med navn , så man kan se hvem der har glemt / 

smidt ting i klubben.  

Oprydningen vil foregå efter den 1/1 2015. 

/Husudvalget. 

Hyggemiddage før svømning 

hver første mandag i måneden kl. 19. 
 

Her i vintersæsonen vil der blive afholdt hyggemiddage den første 

mandag i hver måned før svømning for 60 kr. pr. person. Man kan 

melde sig til på hjemmesiden, eller sms'e eller skrive til Aase 

(aase.t.pedersen@gmail.com  

 

Der vil så vidt muligt også blive vist billeder og film efter svøm-

ning på disse dage - temaet meldes ud via mail, så hold udkig! 

mailto:aase.t.pedersen@gmail.com
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Opslagstavlen 

INFO FRA DSF 
Foto på www.sportsdykning.dk  

Oktober 2014 konkurrence  
Dansk Sportsdykker Forbund lancerede i forbindelse med repræsentantskabsmødet 

april 2014, en ny hjemmeside.  

På den nye hjemmeside er der oprettet et galleri, hvor dykkere kan få udstillet de-

res undervands fotografier eller andre fotos relateret til dykning.  

Der udskrives hermed en foto konkurrence, som løber resten af året. Hver måned 

udtrækkes der en vinder, men du kan deltage hver eneste måned, også selv om du 

skulle være så heldig, at vinde i en af månederne.  

Det eneste du skal gøre, er at indsende et eller flere fotos til Dansk Sportsdykker 

Forbund, og af de indsendte fotos trækkes der lod den 31/10-2014 om et eksemplar 

af bogen Undervands fotografering, værdi 250 kr. Der udtrækkes kun en vinder 

hver måned.  

Dansk Sportsdykker Forbund forbeholder sig retten til at bruge alt det indsendte 

materiale på Dansk Sportsdykker Forbunds hjemmeside www.sportsdykning.dk – 

hvis materialet benyttes, vil der være tydelig kilde angivelse. (se også http://

www.sportsdykning.dk/gallerier-medlemmer/fotokonkurrence-2014-juni)  

Fotos bruges ikke andre steder, uden forudgående accept af fotografen.  

Alle fotos skal være uden vandmærke / signatur / logo.  

Alle fotos skal mindst være i 1024*786 og 75dpi.  

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.  

Se mere om præmien her:  

http://shop.sportsdykning.dk/produkt/undervandsfotografering/  

Dine fotos skal indsende til ole.aggerholm@sportsdykning.dk  

Nyt medlem: 
Mit navn er Dan H. og jeg arbejder i med IT i DONG Energy. Min søn og jeg 

valgte i 2012 at tage et PADI OW certifikat i Danmark da vi senere skulle på ferie 

på Cuba og gerne ville prøve at dykke der. Efter vi kom hjem tog vi også et PADI 

AOW. Jeg har senere taget Nitrox og Deep Diver certifikater også. Jeg meldte mig 

ind i en anden dykkerklub i 2013, og har der dykket på strandture, vragture og en 

tur til Lysekil i 2014. Jeg kender Carsten, og  havde fornøjelsen af at dykke med 

jer på et par ture i løbet af sommeren. Jeg tror dog at det vil være nemmere for mig 

at få dykket sammen med jer, så derfor skifter jeg til Baracuda. 
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Formandens ord 

Som tiden den flyver. Lige pludselig er 

sommeren væk. Det er blevet til fanta-

stiske ture og mange rigtige gode dyk 

hen over sommeren.  

 

Min bedste tur: 

Den tur jeg kan notere som min bedste 

i år, var turen til Fu Shan Hai. Vi sejle-

de ud fra Svinninge havn på fladt vand 

og var fremme ved positionen på 40 

minutter. Og så glemmer jeg ikke 

Krølle Bølle isen i Allinge Sandvig. Fu 

Shan Hai er absolut klubbens husvrag, 

når vejret er til det. 

 

Elektroniske betaling: 

Hen over sommeren er baren kommet 

ind i den nye og mobile verden. Baren 

har fået en smartphone og har derved 

åbnet op for, at man kan betale med 

Mobilepay eller Swipp. 

 

Grunden til at de nye betalingsmulig-

heder er blevet etableret, skyldes flere 

ting. Den vigtigste er, at det skal være 

så nemt som muligt, at kunne betale i 

baren, selv når man ikke har mønter i 

lommen. Og så er håndteringen af kon-

tanter generelt blevet mere besværlig. 

Når man skal i banken for at få vekslet 

mønterne og sætte pengene ind på bar-

kontoen, tillader banken ikke, at man 

kommer med ret mange penge, før de 

skal have et veksle gebyr. Jeg håber 

derfor, at I vil tage denne nye mulig-

hed til jer og begynde at betale i baren 

med jeres mobiltelefon, når I ikke har 

kontanter med. 

 

Generalforsamling: 

Nu er det efterår hvor vi begynder så 

småt at lægge planer for næste års 

spændende oplevelser i dybet. Afslut-

ningen på sæsonen er for mig den årli-

ge generalforsamling, som i år falder 

lørdag den 22. november, men den er 

samtidig også startskuddet til en ny 

periode i bestyrelsen og udvalgene. 

Formanden er på valg i år, og det sam-

me er sekretæren. 

 

Ny formand? 

Jeg har siddet som formand siden 

2004, hvor Carsten Svendsen overtalte 

mig til at stille op. Der er sket meget i 

de 10 år, og det har været spændende, 

at være med i bestyrelsesarbejdet, men 

jeg synes ikke, jeg har den samme tid 

til formandsarbejdet som tidligere. 

Familie, hus og arbejde tager rigtig 

meget af min tid, og jeg må erkende, at 

jeg ikke kommer så ofte i klubben, 

som jeg som formand burde gøre. Må-

ske er det tid for mig at sende stafetten 

videre? 

 

Udvalgene skal omorganiseres?: 

På generalforsamlingen bliver der 

valgt nye medlemmer til udvalgene. 

Udvalgene er sat i verden for at tage 
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hånd om klubbens aktiviteter og værdi-

er og sørge for, at klubben fungerer. 

Bestyrelsen vil stille et forslag om for-

nyelse af udvalgene. Klubben har man-

ge og små udvalg, og forslaget går ud 

på at samle nogle af de nuværende 

udvalg til større udvalg, for at opnå en 

synergieffekt i arbejdet og kommuni-

kationen mellem personerne i de nye 

udvalg. Det vil give bedre betingelser 

for at udføre de opgaver, som udvalge-

ne er pålagt.  

 

Så møder vi frem: 

Jeg håber, der er rigtig mange, der har 

tid og lyst til at komme og deltage på 

generalforsamlingen, så vi kan få gang 

i nogle gode debatter, som er kende-

tegnet for Baracuda og ånden i klub-

ben.  

Klubmedlem bliver nr. 7 i Makrokategorien ved DM i undervandsfoto.  
Til lykke til Tom DP. 

Til sidst vil jeg gentage mig selv igen 

og minde alle om, at klubben er, hvad 

medlemmerne gør den til. Skal der ske 

noget i klubben, så må du også selv 

gøre noget til glæde for dig selv og 

dine klubkammerater. 

 

Fortsat go' dykkersæson og vel mødt 

til generalforsamlingen. 

 

/Formanden 

”Klubben er, hvad med-

lemmerne gør den til” 
/formand Ole 
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der et trykstød gennem luften inden i 

klokken, men mine ører overlevede da.  

Vandet steg kun ganske lidt op i klok-

ken selv på 4 meter vand. Man kunne 

kigge ned på bunden gennem vand-

spejlet og også  ud i vandsøjlen gen-

nem runde vinduer.  

Dykkerklokken var en finsk produceret 

kopi af en dykkerklokke, som blev 

anvendt i starten af 1700-tallet til  

bjærgningsopgaver.  

 

Inde i klokken var man for øvrigt for-

synet med en tovende, så man kunne 

signalere til betjeningsmandskabet, 

hvis man ville hurtigt op; det ville jeg 

nu ikke, men efter et kort ophold på 

bunden hev kranen mig op igen - en 

noget speciel  dykkeroplevelse rigere. 

 

Søløven: 

Ved siden af event-området lå søvær-

nets dykkerbåd Søløven, et topmoder-

net og funktionel skib med alt hvad 

hjertet kunne  begære af udstyr såsom 

trykkammer, fyldestationer, dykkerele-

vator, RIB´er osv. Her kunne man hele 

dagen frit gå ombord og  nyde synet af 

herlighederne, 

 

En cykelpumpe: 

Et noget specielt tungdykkerudstyr fra 

Finland var en trækasse til at tage over 

hovedet, blylodder til at hænge på træ-

kassen for og bag samt en luftforsy-

ning, som kom fra en cykelpumpe og 

haveslange, så det må have krævet stor 

tillid til makkeren  at kravle ned ad 

stigen og i vandet med dette udstyr. En 

dykker kom op noget gasblå i ansigtet 

efter et dyk med dette udstyr.  Han 

fortalte, at pumpen ikke gav tilstræk-

Fortsat fra side 13 
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kelig med luft - endda i en sådan grad, 

at der var blevet suget luft fra tørdrag-

ten  op gennem halsmanchetten, når 

han trak vejret inde i trækassen.  Sene-

re hen gik det bedre, men da blev der 

også pumpet på livet løs med cykel-

pumpen. 

 

Ellers var det helt store hit flere for-

skellige tung dykkerudrust-

ninger med tungt grej som 

blysko og -plader foruden 

selve  hjelmen.  

 

Nogen som krævede gode 

benkræfter, når man skulle op 

og ned af dykkerlejderen. Alt 

dette udstyr blev flittigt  prø-

vet i havnen fra dykkerplat-

formen, som lød navnet 

DYK1 ligesom klubbens 

gamle hedengangen dykker-

skib, som for øvrigt også  

var en dykkerbåd fra Køben-

havns havn.  

 

Der var stor aktivitet dagen 

lang, og mange fik prøvet de 

forskellige former for udstyr, 

som var blevet taget med til  

arrangementet. 

Det er lidt mærkeligt at kon-

statere, at det udstyr som jeg 

startede at dykke med i 1960 

nu er historisk.  

Det drejede sig  om et 2x7 liter flaske-

sæt med en et-trin automat med dob-

beltslange, som var danskproduceret af 

Villy Arp, og som havde  dykkerforret-

ning på H.C. Ørstedsvej. Dette udstyr 

kunne jeg nu se udstillet på kajen, re-

noveret så det var funktionsdueligt  og 

lige til at dykke med. 

 

Hvis nogen skulle have fået interesse i 

at finde ud af, hvad Dykkehistorisk 

Selskab ellers står for, kan det anbefa-

les at  klikke ind på  

www.dykkehistorisk.dk  

og læse nærmere om selskabet og dets 

aktiviteter. 

 

/Foto-Ole  Både tekst og foto. 
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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. Afrapportering fra nitrox-udvalget nedsat på sidste generalforsamling 

 

5. Afsløring af årets Baracuda 

 

6. Godkendelse af revideret regnskab. 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

 

8. Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingentets størrelse. 

 

9. Valg af bestyrelse: 

Valg af formand: Ole B. er på valg. 

Valg af sekretær: Aase P. er på valg. 

Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik P. er på valg. 

Valg af bestyrelsesmedlem: Lars H. N. er på valg. 

Valg af suppleant: Jørgen H.er på valg. 

Valg af suppleant: Steen K. er på valg. 

Valg af revisor: Eva R. er på valg. 

Valg af revisor: Steen B. er på valg. 

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. 

Husudvalg. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Baracuda. 

Lørdag 22/11-2014 kl. 13:00 

i Klublokalerne 
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Kompressorudvalg. 

Materialeudvalg. 

Redaktionsudvalg. 

Webudvalg. 

Sikkerhedsudvalg. 

Svømmehalsudvalg. 

Fridykkerudvalg. 

Turudvalg. 

Uddannelsesudvalg. 

Nitrox-anlægs udvalg (nyt udvalg nedsat på sidste generalforsemlig) 

 

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 være 

bestyrelsen i hænde senest d. 12. november 2014  

 

Første bådhold er klar til afgang i Vevang på en af årets ture. 
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te et mandligt klubmedlem, som var 

blevet hængende lidt for længe i baren. 

Nogle af disse kvinder, som var blevet 

familiemedlemmer i klubben, begynd-

te så småt at få interesse for dykkers-

porten og startede med at dykke, dog 

mest stranddykning på lavt vand.  

 

KVINDELIGE DYKKERE  

I de første år: 

 

I Baracudas første år i 1970’erne be-

stod klubben næsten udelukkende af 

unge mænd i alderen 18 til ca. 35 år, 

hvoraf de fleste var håndværkere.  

 

Kun enkelte aka-

demikere og halv-

studerede røvere 

havde sneget sig 

ind i klubben.  

 

De eneste kvinder 

man ofte så i klub-

ben var kassereren 

Kasse-Karen, som 

med hård hånd 

opkrævede klub-

kontigentet og 

Mugges kone Sal-

ly, som på mange 

områder sørgede 

for at klubben fun-

gerede. Blandt 

andet ved at sørge 

for at der altid var 

tilstrækkeligt med 

øl i baren.  

 

De øvrige koner 

og kærester så man 

kun ved klubbens 

fester eller på 

stranddykninger 

når vejret var godt.  

 

Det hændte dog  at 

samleveren  kom i 

klubben sent om 

aftenen for at hen-

Stidsen’s historiske foto’s mm. 
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Mange mænd var dengang skeptiske 

overfor kvindelige dykkere. Kvinder 

kunne jo ikke dykke, ligesom det tidli-

gere havde heddet sig, at kvinder ikke 

kunne køre bil. Efterhånden fandt man 

dog ud af at kvinderne alligevel godt 

kunne dykke og at de ofte var mere 

forsigtige og fornuftige end mændene, 

især de unge, som af og til vovede sig 

ud i overmodige og farlige dykninger, 

især på vragdykningerne. 

Vragdykning var nu ikke det der inte-

resserede de kvindelige dykkere særlig 

meget.  

 

Hvor mændene betragtede et vrag som 

noget spændende og mystisk som skul-

le udforskes, opfattede kvinderne et 

vrag som en bunke gammelt jern, lige 

så interessant som skrotbunkerne hos 

en jernhandler. Man kunne faktisk lige 

så godt tage ud til Sydhavnens Jern og 

Skrot og kigge på bunkerne af rustent 

jern og gamle biler, som at bruge tid på 

en dyr vragdykkertur, hvor der blev 

brugt masser af tid på at lede efter et 

vrag, som man ofte ikke fandt. Det var 

før der var noget der hed Gps.  

 

 

I 1980’erne steg antallet af kvindelige 

dykkere og også de lidt ældre fik inte-

resse for dykning. Således meldte en 

midaldrende kvinde sig ind i klubben, 

medbringende sig sin søn og to døtre.  

 

Det bevirkede at det blev lettere at 

skaffe erfarne medhjælpere til elev-

dykningerne. Den yngste af døtrene, 

Anette F. ses på fotoet, som er taget på 

en gummibådstur til Flakfortet i 1985. 

 

/Stidsen  

  

KORT UDGAVE  

Af Referat for bestyrelsesmøde  
Læs resten på hjemmesiden. 

 /red. 

 

Tirsdag d. 07. oktober 2014 

1,2,3….   

4: Orientering fra formanden:  

Økonomi i baren: 

Efter indførelse af mobile-pay, så man 

kan betale via sin telefon, er der kom-

met bedre styr på pengene. De sidste 

som har skyldnersedler liggende bedes 

få det ud af verdenen. 

 

Svømmehal: 

Ole har igen igen, igen haft en samtale 

med bademesteren og fortalt at vi er en 

klub med kun frivilligt arbejdskraft og 

det derfor ikke kan forventes at vi kan 

påtage os at gøre rent når vi har haft 

svømmeaften. Det vil bare afstedkom-

me et manglende fremmøde og derfor i 

den sidste ende en afvikling af klub-

ben. Vi kunne nok godt klare at tage en 

vand-prøve og låse af. Men det må 

forventes at blive med vekslende stan-

dard, idet det vil være mange forskelli-

ge der skulle udføre opgaven. Besty-

relsen er dog af den opfattelse at det er 

en form for social dumpning, idet det 

hele bunder i et besparelseskrav. 

 

Petanque baner på plænen. 

Kommunen har afvist petanqueklub-

bens ønske om at anlægge baner på 

græsplænen mellem garagen og klub-

huset. Så denne sag har nu langt om 

længe fundet sin afslutning. 

Fortsættes på side 26……. 
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/ Birgit 

 

Sæsonen startede stille og roligt med 
de gamle gengangere. Der var ingen 
elever, så deltagerantallet var ikke 
overvældende.  
 
Men hyggen var der alligevel. Og vej-

ret var jo fantastisk. 

Vinden var overvejende vestlig, så 

Øresund og desuden Nordkysten har 

været de foretrukne dykkersteder.  

 

Bådturene: 

Bådturene blev alle afholdt, igen var 

vejret med os. De ture er så populære, 

at de var udsolgt, inden de overhovedet 

var blevet annonceret. Allan sejlede os 

bl.a. til  Anders Martin fra Hundested 

Havn i nærmest vindstille og havblik. 

Fantastisk tur. Vi tog hele turen om-

kring Hesselø. 

 

Efter bådturene havde Aase og Bent et 

dyk med rigtig mange deltagere. 

 

Vejret forblev fint resten af sæsonen, 

som dog blev afbrudt af turen til Ve-

vang. 

 

Dalende interesse: 

Det viste sig dog, at interessen var 

dalende. Om det var pga. vinden, der 

stadig var den samme og således også 

dykkerstederne.  

 

Om man selv dykkede på andre mere 

belejlige tider, eller sommeren måske 

bare var for lang, det vides ikke. 

 

Strandmøllen: 

En torsdag besluttede Eva og jeg at 

tage af sted alligevel. Og Gearløs, som 

stadig havde dykker forbud pga. sit øje 

ville med for hyggens skyld. Da jeg 

ankom, sad de 2 andre bagved Gear-

løs´s bil og spøgte med, at vi da også 

kunne gå på kroen i stedet for . 

 

Drone: 

Gearløs havde sin drone med kamera  

med, som skulle afprøves og fotografe-

res, til  stor interesse for kroens kom-

mende gæster, som  klappede og vist 

Fyraftensdyk 

2014 
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Her var så lige en Ulk med nogle uhyggelige fiskeigler på. Fanget på Kullen . Ved 
ikke hvordan I ville have det med igler på hornhinden?…. /foto Jan M.m. 

troede, at vi var midt i en filmoptagel-

se.  

En middag: 

Det endte selvfølgelig med, at vi gik 

på kroen og spiste dejlig mad. Så sig 

ikke at en tur til Strandmøllekroen er 

kedelig. 

 

/Birgit 

/Foto: Allan: Hesselø 
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Regler for deltagerbetaling for klubtu-

re.  Priserne for ture er nu på plads. 

Der bliver 2 satser: én på 100 kr. til de 

kortere ture, og én på 150 for de lange. 

Og derudover bliver der en særlig del-

tagerbetaling til de særligt lange ture 

(som Lillebælt og Fu Shang Hai). 

 

Ole færdiggør listen over dykkersteder 

og turpriser og lægger en lille 

'beregner' til ture på hjemmesiden så 

der kan laves overslag på hvad egenbe-

talingen bliver på de forskellige ture.  

 

Nye blanketter til tur afregningen vil 

blive fremstillet, så alt er klar til dyk-

kersæson 2015.  

5…. 

6: Gennemgang af opgavelisten. 

Listen blev gennemgået, sagerne med 

tlf. svarer, mobile-pay og vask blev 

lukket. 

Nitrox. Der har manglet ilt længe, Leif 

kontakter Skrotteren angående vore 

aftale evt. betaling. 

Gulvrenovering af garagegulvet på-

tænkes udført næste sommer, enten 

mens båden er på en længere tur, eller 

opbevaret på et sikkert sted.  

 

Båden får egne fejl-log: 

Jørgen foreslog at alle punkterne der 

om handlede båden, blev fjernet fra 

denne liste og overført til en speciel 

fejl log som kun omhandlede båden og 

denne log skulle hænges op i garagen 

så alle bådførere som tager båden kan 

se de mangler, der er på båden. Endvi-

dere skal der findes en metode, hvor vi 

får opført alle de nye mangler og ska-

der der evt. er opstået efter hver tur, så 

vi kan få dem udbedret hurtigt. 

 

Bestyrelsen vil arbejde videre og kom-

me med et oplæg omkring dette. 

 

Båden er klubbens største aktiv, og der 

skal passes bedre på den. 

 

Medlemstal: 

7: Pr. 31-12-2014 vil der kun være 97 

DSF medlemmer. For første gang i 

mange år er vi under 100. 

Det er en kedelig tendens som bør ta-

ges alvorlig. 

 

8,9,10,11, 

 

12: Eventuelt: 

Aktivitetsniveauet!!!!! 

Alle former for aktiviter er for nedaf-

gående. 

Hvordan får vi kantbisse listen ud-

fyldt? 

Hvordan får vi nye medlemmer? 

Hvad skal der gøres for at folk kom-

mer i klubben igen? 

Spørgeskema til medlemmerne om 

hvad de mangler. 

Nye vinteraktiviteter. 

Spændende foredrag. 

 

Tænk over det! 

 

Generalforsamling: Lørdag d. 22. no-

vember 

 

 

/Lars  

Fortsat fra side 23 
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Juleafslutning 
mandag d. 15. december 2014 

i svømmehallen (kl. 20 - 21:30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil blive julehygget med gløgg og æbleskiver og juleknas, og 

der vil også være alkoholfri drikke til børn og chauffører. Og så vil 

der være jule-vand-leg og vanddans om juletræet. 
 

Medbring meget gerne familien - både børn og voksne. 

Arrangementet er gratis, så mød bare op.  

 

På glædelig gensyn d. 15. december. 

 

PS. Bemærk at sidste svømmeaften først er onsdag d. 17. december, og at det 

tidligere har været antydet at vi holdt juleafslutningen denne dag.  

 

Men vi afholder den allerede om mandagen. Så kan man jo bruge årets allersidste 

svømmeaften til at få æbleskiverne af sidebenene igen :-) 
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