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Forside: 
Øverst:   
DM i undervandsfoto. Her er nr 
7 i denne konkurrenceSe artikel 
på side. 6  
/Foto Tom D.P. 
P.S. De der dommere er da lidt smag-
løse. Det er sgu’ da et vinderbillede 
efter redaktørens hoved.  
 

Nederst: 
Hele to ting, et sømus (?) skelet/
skal med en nøgensnegl, der 
putter. Se artiklen på side 17 
 /Foto Foto Ole 

 
Bagside: 
Kollage: 
Fra fyraftensdyk. Denne Bara-
cuda-disciplin med indbygget 
grill. Her var vejret med os. 
 
Det er ofte en god måde at få 
vand over hovedet på. Ikke me-
get (indrømmet), som regel. 
Men dog vand. Når man har ab-
stinenser, og trænger til lidt 
vægtløshed og godt selskab. 
 
/Fotos Gearsløs  
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Lederen 

Så gik den dykkersæson. Nogle påstår, 
at der ikke er nogen der gider at dykke 
mere. 
 
Det kan jeg sgu’ godt forstå. Hold da 
kæft hvor er det kedeligt, det der med 
at mødes ved garagen og sammen un-
drer sig over, hvor vind, vejr og turle-
deren nu sender en hen.  
 
Det der med dybest set, at sætte livet 
på højkant sammen med gode op-
mærksomme kammerater (m/k). Det 
der med at mærke, den der kærlige 
tillid til hinanden, som er nødvendig 
når man skal ned under overfladen og 
trække vejret gennem en lungeauto-
mat.  Det er sgu’ da for kedeligt. Fy for 
den da...... 
 
På italiensk siger de: ’dolche far nien-
te’…  ’det søde ingenting’ og det me-
ner nogle, er den vigtigste ingrediens i 
livet. Det der holder en i live.  Måske 
det med at med man sidder i en gum-
mibåd, i et sommerhus eller på en hav-
nemole og laver det søde ingenting.  
Mens vinden pusler, solen skinner eller 
regnen siler, og man højlydt påstår, at 
man da laver noget, at man jo er ude at 
dykke. Og at man bare venter på at det 
bliver ens tur. Og at man da ved Mer-
kur ikke spilder sin tid, tværtom. Og at 
man bruger 8 timer ude i luften, og kun 
dykker i max en og en halv time, har 
ikke noget at sige.   
 
Du er der nemlig, intenst i  ’Det søde 
ingenting.’ Fortsat god fornøjelse med 
dit liv.  
/Redaktøren 

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

Se også kalender -
oplysninger her: http://
www.baracudaturudvalg.dk/ 
Kalenderen er altid opdateret også 
med billeder.  

 

Først og fremmest: 
Generalforsamling den.  
21-11-2015 kl. 13:00 
 
Middag samme dag  
kl. ca 18:30 incl.  
udnævnelse af årets Ferdinand 
 
Hold øje med hjemmesiderne 
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Lær, og øv, din  

førstehjælp. 

Historien starter en  ganske almindelig 
torsdag, hvor vi står op efter at have 
ligget og slumret lidt til morgen radio-
avisen. Denne torsdag udarter sig dog 
pludselig ganske specielt, da Bent fal-
der bagover på sengen i krampe og 
begynder at blive blå i hovedet.  
 
Hjertemassage: 
Aase får hurtig fat i 112 som giver det 
vigtige ord: Hjertemassage! 
 
Med et antal førstehjælps kurser i ryg-
sækken får Aase hurtig en god rytme i 
hjertemassagen, og den blå farve forta-
ger sig og forbliver væk, indtil Falck 
efter få minutter ankommer og tager 
over.

Falck tager over: 
Med en hjertestarter får Falck gang i 
hjertet igen, men åndedrættet vil ikke! 
 
Rigshospitalet har igennem de sidste år 
haft god erfaring med at nedkøle hjer-
tepatienter til 36 grader for at minime-
re følgeskader, så efter behandling for 
blodprop i hjertet lægges Bent i respi-
rator og på køl i 24 timer. 
 
Fredag tages bedøvelsen væk og Bent 
begynder at trække vejret selv. Da 
bevidstheden indfinder sig er der dog 
store problemer med korttidshukom-
melsen og motorik. Først i løbet af 
lørdag eftermiddag begynder der at 
være sammenhæng i hukommelsen, og 
motorikken bliver også bedre. 
 
Den følgende uge bliver hukommelsen 
og motorikken langsomt bedre, og 
fredag bliver der indopereret en ICD 
(Implantable Cardioverter-Defibrillator 
eller Indbygget Hjertestarter) og efter 9 
dage på Rigshospitalet udskrives Bent. 
 
Bent: Halvanden måned efter: 
”Der er nu gået lidt over halvanden 
måned siden hin torsdag morgen. Jeg 
kan stadig intet huske fra ca. onsdag 
aften og frem til lørdag eftermiddag, 
men alle undersøgelser viser at jeg 
ellers er sluppet uden varige men, fra 
den uhyggelige oplevelse det er at op-
leve hjerteflimmer!  
 
Eneste alvorlige konsekvens er ICD'en 
– som desværre betyder jeg ikke læn-
gere må flaske-dykke!”  
 
Status: 
En ganske positiv status! Den alminde-
lige statistik siger ellers at kun ca.10% 
(pr. 2010) af patienterne med hjerte-
stop overlever den første måned!  
 
Og af dem som overlever får ca.40% 

En lille historie om hvor vigtig første-

hjælp kan blive. 
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alvorlig varig hjerneskade! 
 
En af de vigtigste faktorer i at overleve 
et hjertestop er hurtig førstehjælp med 
hjertemassage.  
 
”Så stor tak til Aase for hurtigt at have 
leveret den nødvendige førstehjælp – 
og stor tak til Baracuda for at have 
givet kurser i førstehjælp! ” 
 

 
Tag et kur-
sus: 
Til sidst en 
lille remin-
der til alle: 
 
 Få nu taget 
det første-
hjælps kur-
sus – og få 
også part-
neren til at 
tage det!  
 
Og vedlige-
hold det og 
øv det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan få 
brug for 
det: 
Du ved 
ikke hvor-
når det 
pludselig er 
en af dine 
egne fami-

liemedlemmers liv du bogstaveligt talt 
har imellem hænderne! 
 
Mvh – og tak til alle i Baracuda for 
rigtig mange gode dyk! 
 
/Bent og Aase P. 
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Endnu en gang ville Tom og jeg forsø-
ge lykken ved det årlige DM i uv-foto, 
der som sædvanligt afholdes den første 
weekend i september. 
 
Det årlige danmarksmesterskab i un-
dervandfotografering blev i år afholdt 
med udgangspunkt i Rudkøbing på 
Langeland. Vejret var ret ustadigt med 
regn, skyer og sol. Da vinden var fra 
vestlig retning blev mesterskabet af-
holdt ud for Snøde Strand ud mod Sto-
re Bælt. Her var der flad sandbund 
med enkelte tangplanter og mindre 
sten og ellers ikke meget liv. Så der 
var langt mellem det interessante, og 
for at være helt sikker på, at det skulle 
være vanskelig havde arrangørerne 
hældt 5 liter ”Ekstra kedeligt” i vandet.  
Som jeg plejer at sige til Tom for at 
beskrive udfordringen ved DM, så 

gælder det om at vise noget dødkede-
ligt på en spændende måde! Og det har 
man så 4 timer i vandet til. 
Det var så udfordringen, men heldigvis 
var det ens for de for 17 håbefulde 
deltagere.  
 
Årets vurderingskriterier: 
En ekstra udfordring er hver gang 
dommerne og deres individuelle præ-
ferencer, som ikke kendes på forhånd, 
idet reglerne blot siger, at det tydeligt 
skal fremgå af billederne, at de er taget 
under vandet. Men på den anden side, 
hvad er et godt billede? Det er jo fuld-
stændigt afhængigt af den enkeltes 
opfattelse. I år var nok mest det foto-
tekniske med belysning, skarphed og 
beskæring som var i vælten. 
Så, det er ikke nemt, at være under-
vandfotograf. For mange er det en am-

DM i uv-foto 2015 

FotoOles makrobillede, som kom på en 6 . plads 
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bition at komme i top-10 med et eller 
flere billeder. Så har man taget bille-
der, som ligger i den gode ende. Desu-
den kan man så frit deltage i de næste 
5 års mesterskaber, da det er en udta-
gelseskonkurrence. 
Der kan afleveres 3 billeder i makro- 
og 3 i vidvinkel kategorien. Så ens 
billeder var i år oppe mod ca. 50 bille-

der i hver kategori. 
I år var vi så heldi-
ge, at vi begge fik 
billeder med i top-
10 for makro-
kategorien. Tom 
fik en 2. og en 7. 
plads, og jeg selv 
fik en 6. plads. Det 
var vi naturligvis 
begge meget til-
fredse med.  
 
Som uv-fotograf 
er det udover at 
deltage i selve 
konkurrencen me-
get inspirerende 
og lærerigt at mø-
de ligesindede og 
se deres resultater 
samt fotoudstyr og 
virkelig få nørdet 
igennem! 
 
 
Vil du se alle: 
Hvis du har lyst til 
at se alle billeder-
ne, som blev pla-
ceret i top-10 i 
hver af de to kate-
gorier makro og 
vidvinkel, så klik 
ind på følgende 
http://
uvfo-

to.sportsdykning.dk/dm/dm-2015/ 
 
/tekst  Foto-Ole  

Her er Toms makrobillede, der blev nr. 2 i denne disciplin.  

Nr 7. er på  forsiden.  (redaktøren  er vild med  søstjerner) 
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Så blev det endelig fredag d. 4 septem-
ber hvor vi skulle af sted til Gulen.  
 
Jeg skulle mødes med Jørn I. og Steen 
på kajen ved Oslobåden. Vi kørte i 3 
biler, Søren og Ole I kassevognen med 
båden på slæb, Jørgen H, Stidsen og 
Niels i Jørgen H's bil og Jørn I og jeg i 
Steens bil.  
 
Vi kom godt ombord på færgen og der 
ventede os den efterhånden velkendte 
buffet på Restaurant 'Sever Seas' Den 
skuffede ikke og der blev snakket og 
hygget til langt ud på aftenen. 
 
Fra Oslo i regn: 
Lørdag morgen da vi var kommet fra 
borde ventede en lang køretur op til 
sommerhuset som vi havde lejet. Vi 
forventede at ankomme ved 19-20 
tiden. I Oslo regnede det, det var vist 
ikke lige det vi havde forventet at feri-

en skulle starte ud med, men langsomt 
som nærmede os destinationen klarede 
det op og vi kunne nyde udsigten og se 
på Norges smukke natur. Og takket 
være Steen's lidt forældede og u opda-
terede GPS blev vi ledt over de smuk-
keste bjergpas!  
 
Vi var alle samlet I hytten ved 21 tiden 
og det blev besluttet at udskyde at sæt-
te båden I vandet til næste dag. Så blev 
der opvarmet en gang forloren skild-
padde og herefter kunne vi gå godt 
trætte i seng. 
 
Båden kommer i vandet 
Næste dag skulle båden sættes I vandet 
og planen var herefter at vi skulle sejle 
ud til vraget Frankenwald og have det 
første dyk. Vi fik båden I vandet, ikke 
helt uden problemer, på hvad jeg vil 
kalde en strand. Her var også en både-
bro hvorfra vi kunne læsse båden med 
udstyr, madpakker og drikkevarer. Den 
lå heldigvis kun et par hunrede meter 
fra hytten.  
 

Klubtur til Gulen   

Når man ikke har still-fotografer med på dykket, må man snyde. Her er billede  fra 

Frankenwald. En video optaget af GHSdykker i 2012. Unægtelig god sigt ! 
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Vraget Frankenwald: 
Klar til afgang og vi satte kursen mod 
Atlanterhavskysten og positionen hvor 
Frankenwald skulle ligge. Det var ikke 
helt let at finde vraget, da der var tvivl 
om hvilket GPS system vi skulle følge, 
men det lykkedes til sidst, da der var 
en dykker med skarpe øjne det spotte-
de en dunk på vandoverfladen.  
 
Det var med spænding de første dyk-
kere gik I vandet, levede vraget op til 
forventningerne? Hoved arrangøren af 
turen, Søren, havde læst en artikel I 
'Sportsdykkeren' om vraget og den 
dannede grundlag for turen. Der var 
ikke nogen der blev skuffede. Vraget 
stod oprejst på bunden på ca. 40m og 
var meget flot taget I betragtning af, at 
det sank I 1940. 
 
Super sigt: 
 Jeg vil vurdere at vi havde en sigtbar-
hed på op til 25m på de fleste af dyk-
kene. 
Der var gode muligheder for at dykke 
ind i vraget og også masser af liv I 
form af fisk og alle mulige flotte be-
voksninger på vraget. Dykning I ver-
densklasse! Vi dykkede på vraget de 3 
første dage, så det blev til I alt 6 dyk 
på Frankenwald. 
 
Jubilæumsdyk: 
Om tirsdagen rundede jeg dyk nr. 100, 
hvilket blev fejret, da vi kom hjem, 
med gin og tonic på terrassen I dejligt 
solskinsvejr og efterfulgt af en herlig 
menu bestående af grillet entrecote 
med diverse tilbehør. 
 
Super  højtryksvejr: 
Vejret var med os alle dagene, med 
solskin og svag vind. Dog en del diset 
om morgenen de første par dage. Hyt-
ten lå smukt placeret med udsigt over 
fjorden og med sol om eftermiddagen. 
Et par aftener kunne vi se marsvin 

svømme rundt I fjorden og det satte 
dette prikken over i'et.  I dette natur-
skønne område. 
 
Vragene Fernendale og Parat. 
Næste vrag på tapetet var Fernendale/
Parat. Disse 2 skibe blev sænket af 
allierede fly under anden verdenskrig. 
Parat som var en slæbebåd var i gang 
med at trække Ferndale fri af et skær, 
da de blev angrebet af britiske mosqui-
to fly og sænket begge to.  
 
Ferndale ligger på en klippeskråning 
fra 15-40m og Parat noget dybere på 
ca. 60m. Turen ud til vragene gik som 
smurt og de var lette at finde da vores 
norske kollegaer havde været så elsk-
værdige at markere vragene med en 
dunk.  
 
Vi gik ned af torvet til agterenden på 
ca. 37m og herfra kunne man se Parat 
som lå I forlængelse Fermendale. Her 
var også tale om super godt dykning 
med god sigtbarhed og liv med fisk og 
planter. Vi gennemførte 4 dyk på disse 
to vrag.   
 
Uden mad…. 
Forplejningen var som sædvanligt helt 
I top. Og Ole bød en af dagene på en 
mørbradret på solterrassen efterfulgt af 
æblekage og rom.  
 
Oldenburg: 
Det sidste dyk skulle foregå på 
'Oldenburg'. Vi havde besluttet at køre 
I bil hen til vraget, da det lå I bunden 
af en fjord kun ca. 50m fra land, så det 
var muligt at svømme på ryggen derud. 
 
Oldenburg: 
Vraget lå på siden I en dybde fra 25-
76m med stævnen øverst. 'Oldenburg' 
var ligeledes blevet sænket af britiske 
fly I 1945. Før dykket for alvor blev 
spændende skulle man ned på omkring 
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/Overskrifter: Redaktøren. Hvis det 
skinner igennem, at nogen er lidt mis-
undelige, så er det korrekt. Selvom det 
jo ikke er hans favoritdisciplin at ligge 
på deko i 10 ’overflødige’ minutter på 
hvert dyk. 

de 40m og så var der jo ikke meget tid 
at give af. 
  
Båden på land. 
Vi havde trukket båden på land dagen 
før dykket på 'Oldenburg', så den stod 
på restespisning og pakning den sidste 
aften.  
Vi forlod hytten tidligt næste morgen 
og satte kurs mod Oslo. Og ligesom 
turen begyndte med regn, sluttede den 
også i regnvejr på vej mod Oslo.  
 
 
Heldige kartofler: 
Vi havde været meget heldige med 
solskinsvejret hele ugen. Det var nu 
tredje gang, jeg var med på en tur til 
Norge og jeg må sige at dykningen og 
selskabet var helt I top, så det vil jeg 
klart anbefale til  dem, som ikke har 
prøvet det endnu. 
 
/af Jørgen . A.P. 
 
 

Foto fra Frankenwald..  Igen er der en fin sigt. 
Billedet er sakset fra en video, som Stidsen har optaget 
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Fyraftensdyk er dykning torsdag aften 
fra en strand, hvor der ikke er for me-
gen blæst. 
/Gearløs. 
 
Det er samvær som jeg glæder mig til 
op til dagen. Vi har her nogle hyggeli-
ge timer sammen ude i naturen og det 
er et godt alternativ til at sidde hjemme 
og flade ud foran coma-akvariet. Ar-
rangør har i år været Birgit og Foto 
Ole på skift.   
 
Vejret bestemmer: 
DMI`s vejrtjeneste kontaktes og giver 
en ide om hvor vi kan dykke.  Enkelte 
dyk har været fra vores gummibåd som 
Allan efterhånden er den eneste der har 
en bil der er stor nok til lovligt at have 
en 1,6 ton gummibåd på krogen.  
 
Fordele ved stranddyk: 
Fordelen ved stranddyk er at man kan 
tage familien med.  Når far og/eller 
mor er ude at dykke er der deltagere 
der kan se efter medbragte unger.  
 
For dykker elever og rustbankere, der 
ikke har været i udstyret længe, er der 
her en rig lejlighed til at genopfriske 
dykkerfærdighederne.  Enkelte delta-
gere har erfaret at dykkerdragten er 
krøbet. Det skyldes ’kalorier’, som er 
små væsener der bor i dit dykker ud-
styrsskab og som løbende skrumper 
din dragt. 
 
Praktisk afvikling: 
Vi er delt op i to grupper hvor første 
gruppe som regel først kommer i bal-
jen 18:30 og har vand over hovedet op 
til 1 time.   

Fyraftensdyk 
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Grillen i funktion: 
Herefter dykker de resterende hold og 
når de kommer i overfladen er der 
tændt op i grillen. Pølser, koteletter og 
brød tilberedes. 
 
Kendetegnet for en Baracudaburger er 
en pølse eller kotelet der bor i et styk-
ke brød der er forkullet på den ene side 
og hvidt på den anden. 
 
Nye steder? 
I sæsonen 2016 vil jeg foreslå at vi 
finder nogle nye steder at fyrdykke.   
 
Udfordringen er at der ikke skal være 
alt for langt at køre på et tidspunkt 
hvor der er myldretid. Vi vil jo gerne 
være fremme inden det bliver mørkt. 
 
Roskilde fjord: 
For en del år siden var vi 4 Baracudaer 
på fyrdyk ved Roskilde fjord lige ne-
den for Sct. Hans hospitalet. Det var 
mildt sagt dårligt vejr og et elendigt 
sted at mudderdykke. Vi havde med-
bragt en baldakin, så vi i det mindste 
kunne sidde i læ mens vi grillede. Der 
kom personer forbi os – muligvis fra 
hospitalet – og kikkede måbende på de 

individer der småfrysende sad og gril-
lede i blæst og regn. 
 
Hjemløse: 
Ved et andet fyrdyk ved Lynetten sad 
vi og grillede i blæst og regn. En forbi-
passerende spurgte Birgit om vi var 
hjemløse. 
 
Nu går vi så vinteren i møde med kul-
de, mørke og blæst. Jeg bruger de fle-
ste aftener på at arbejde med foto og 
lave videofilm. Så har man lejlighed til 
at genopleve alle de dejlige oplevelser 
vi har haft sammen 
 
Vintersysler: 
Jeg håber at der bliver gang i klubben 
med fotoaftener, hvor jeg gerne bidra-
ger og  fællesspisning hvor Aase tit har 
været tovholder. 
 
/Tekst og foto Gearløs. 
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Jeg har adskillige gange hørt fortællin-
gen om en gentleman af en britisk 
ubådskaptajn, der sammen med sin 
besætning sænkede 4 malmtransport-
skibe i Østersøen, syd for Øland, på en 
dag.  /Af Ole B. 
 
Dykkerdrømmen blev tændt: 
Han fik stoppet skibene, bad besætnin-
gen om at gå i redningsbådene, for 
derefter at sænke skibene ved at få 
åbnet bundventilerne.  
 
Og jeg har mange gange hørt om hvor 
fantastisk, det er at dykke på de 4 vrag. 
Derfor blev samtalen i Vevang sidste 
år ekstra spændende, da vi lige pludse-
lig, over en deko øl, blev meget kon-
krete. Gu’ skulle vi da dykke på Gutru-
ne, Nicomedia og Director Reppenha-
gen og Walter Leonhart, og det skulle 

da være i foråret 2015. 
 
Luksustur: 
I bedste Baracudastil blev der linet op 
til en luksustur. Vi fandt et fantastisk 
hus på den lille ø Hästholmen i skær-
gården, sydøst for Karlskrona. Huset 
havde egen havneplads til vores båd 
nogle få minutters gang fra hytten. Der 
var masser af plads i huset, fri Wi-Fi, 
kæmpe stort tv, Playstation, og et stør-
re bibliotek af spil og dvd’er, så skulle 
vi blæse inde, så var underholdningen 
sikret. 
 
Og som vi plejer, når vi skal på ture, så 
liner vi grejet op i klubben, så trans-
porteren nemt kan pakke alt grej. Det 
betinger selvfølgelig, at man sørger for 
at få bragt alt grej frem til klubben. Da 
jeg var den ene af de to chauffører i 
transporteren, havde jeg valgt at holde 
mit grej hjemme, så det kunne pakkes 
direkte i bilen på hjemadressen.  
Man glemmer jo altid noget: 
Desværre fik jeg overset min water-
proof bag, da grejet blev båret ud i 
bilen, så da der blev pakket ud ved 

Tur til Ubåds-
massakren. 
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hytten på Hästholmen var jeg noget 
træt i ansigtet, da det gik op for mig, at 
tasken stod hjemme i stuen, og at jeg 
manglede min tørhandsker. Søren hav-
de heldigvis ekstra vådhandsker med, 
men det er nu ikke det samme som 
mine tørhandsker, når vandet på bun-
den er 2-4 grader varmt.  
 
Skal , skal ikke: 
Det er ikke en ukendt sag, at Østersøen 
kan være barsk, så vi tjekkede omhyg-
geligt vejrudsigten både morgen og 
aften, for at undgå de værste overra-
skelser. Det betød, at vi onsdag mor-
gen, dag 1, hvor alle var meget motive-
rede for at komme af sted, og sad ved 
morgenbordet en halv time tidligere 

end aftalt, måtte ændre planer. Alle var 
meget opsatte på at komme ud og dyk-
ke vrag. Desværre måtte vi konstatere, 
at der var lidt for meget vind til at gå 
efter et vragdyk udenskærs, så vi ene-
des om at blive inde i skærgården, og 
dykke på det sted, hvor den russiske 
ubåd U137 grundstødte i 1981. Vi ville 
dog lige prøve at sejle uden for skære-
ne for at tage en føler på vind og bøl-
ger. Og ja, det blæste, og ja, der var 
skum på bølgetoppene, men vi har 
tidligere prøvet det der var værre. Men 
vi havde jo lavet en aftale over det 
blødkogte æg om morgenen om ikke at 
gå udenskærs, så Stidsen, den inkarne-
rede vragdykker, som havde valgt ikke 
at tage sin dragt på, var ret hurtig til at 
minde os om aftalen, da der kom lidt 
buler på vandet. 
 
Svensk humor: 
Svenskerne viste på ubåds-skæret, der 
hvor U137 grundstøtte, at de rent fak-
tisk har humor. De havde nemlig sat et 
skilt op på inden på klipperne, at de 
erklærede skæret forbudt for ubåde.  
Vores tur til ubådsmassakren var plan-
lagt efter at vi skulle have 4 hele dyk-
kedage, med 2 dyk på hver af de fire 
vrag, men en grundig research pegede i 
retning af, at Walter Leonhart ikke var 
så interessant. Det betød, at vi efter 
første dykkedag strøg Walter Leon-
hardt fra listen, og at vi gik efter at nå 
de sidste tre positioner. Derfor stævne-
de vi på anden dagen ud i Østersøen 
med retning mod det mest kystnære 
vrag, Gutrune, der ligger ca. 15 km fra 
kysten.  
En hård tur: 
Da vi kom lidt væk fra kysten, fandt vi 
ud af, at vinden ikke havde lagt sig helt 
så meget, som vi havde set i vejrmel-
dingen, så vi fik en ret lang sejlads op 
mod vinden, og selv om der blev sejlet 
lidt skråt på bølger og vind for at kun-
ne komme op og plane, så blev det 

Hvem siger svenskere ikke har humor 
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alligevel en hård tur ud til vraget. Da 
ankeret var blevet smidt og båden hav-
de drejet sig op mod vinden, kunne vi 
konstatere, at det ville blive en meget 
lang dag, hvis man havde tendens til 
søsyge. 
 
God sigt: 
Søren og jeg kom som de første ned på 
vraget, der lå på en flad sandbund på 
39m og stak godt 6 meter op fra bun-
den. Sigten var fremragende, så vi hav-
de et fantastisk view hen over vraget. 
Overbygningerne var ret smadret, fak-
tisk kunne det godt se ud som en træ-
last efter en vinterstorm, men på trods 
af det, blev det til et par rigtig fine dyk 
på Gutrune. Den gode sigt, gav det lille 
sug i maven, man kan opleve, når man 
svæver frit i vandet med godt syn over 
et vrag. Og så nød vi selvfølgelig også 
det rolige vand på 30m…..  

 
Nicomedia 
Vejret viste sig fra den venlige side om 
fredagen, og derfor besluttede vi at gå 
efter Nicomedia, det mest nordligt 
liggende vrag, der ligger næsten 26 km 
fra kysten. Udover de 26 kms sejlads 
skal vi ikke glemme, at vi havde godt 
6km indenskærs, inden vi var i åbent 
vand, så det blev til ca. 1 times sejlads, 
før vi var fremme på positionen. Ni-
comedia var hele turen værd. Et fanta-
stisk vrag, som tåler mange flere be-
søg. Skibet minder lidt om Thristle-
gorm, dog uden last, og så var det hel-
ler ikke blevet smadret af bomber.  
 
Skibet og lastrummene er derfor i en 
noget bedre stand. På grund af den 
gode sigt, var der meget at se på, 
svømme ind i og ud af, og da toppen af 
vraget ligger på 23 meter, har man 
endda en rigtig god bundtid. 
 
Director Reppenhagen, som vi dykke-
de på om lørdagen, er i samme katego-
ri som Nicomedia, men da det interes-
sante på vraget ligger lidt dybere, var 
det ikke helt så godt som Nicomedia, 
 og så alligevel. På anden dykket 
svømmede vi ud mod stævnen og vide-
re ud for at lave den omvendte Titanic 
og kigge ind på stævnen, i stedet for at 
stå i stævnen og kigge ud. Og sikken et 
syn!  
 
Das boot: 
En næsten sort lodret stævn, uden sær-
lige begroninger, stod op fra havbun-
den og de to kæmpestore ankre sad på 
deres plads på hver side af stævnen. 
Hele scenariet stod i sort til mørkt 
grønt vand, en fantastisk scene, så man 
kunne ikke lade være og nynne temaet 
fra ”Das Boot”, mens man lå svævende 
og helt stille i vandet foran stævnen for 
at nyde scenariet. Her kunne jeg godt 
have ønsket mig et kamera, for at kun-

Nicomedia. /Foto H2O diving– Borås 
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ne forevige og dele denne oplevelse. 
 
En øde ø : 
På ”vores” lille ø mødte vi ikke mange 
beboere. Vi fik faktisk det indtryk, at 
øen er en ferieø, hvor familier fra fast-
landet tager ud i ferier og weekender 
for at slappe af, så vi havde ikke nogle 
skrupler ved at stille vores kompresso-
rer op i baghaven, under kastanjetræet.  
 
Da vi havde larmet med kompressorer-
ne i et par dage, kom der en ældre her-
re over til os for at se, hvorfor vi havde 
så travlt med at slå græsplæne. Det 
viste sig, at han havde dykket i sine 
unge dage, så da han havde forstået, 
hvad der foregik, gjorde det ikke no-
get, at vi larmede lidt.  
 
Huset vi havde lejet havde en skøn 
terrasse, som vi brugte flittigt om efter-
middagen, mens der blev syslet med 
grejet og flaskerne blev fyldt, og så var 
det jo dejligt, at solen skinnede, så der 
rigtig kunne slappes af med en øl og 
lidt chips efter en lang dag på vandet, 
mens vi ventede på aftensmaden. 
 
Jørgen A.P., Lars Henrik, Stidsen, Sø-

ren, Jørn I. jeg havde en fantastisk tur 
til dette vragområde, og jeg er sikker 
på, at kommer det til en genvisit til 
’ubådsmassakren’, så kan vi få nogle 
erfarne ubådsmassakredykkere, der 
kender vragene og området med på 
turen. For fotograferne i klubben, så er 
der masser af motiver på de vrag, vi 
dykkede på, så det er bare om at få 
pudset linsen og komme af sted. 
 
/Tekst og foto Ole B. 

Den fine terrasse 
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TUR TIL LÆSØ. 

En beretning om en tur, der gik meget 
anderledes end planlagt. 
/Af Birgit 
Der er langt til Læsø,  og en onsdag af-
ten i august pakkede vi 8 personer og 
deres dykkerudsstyr i 3 biler.  Første 
stop var Sjællands Odde.  Vi havde 
valgt færgen til Århus som pause- og 
spisested . Denne gang var der buffet.  
Inden længe sad  vi igen i bilerne, og 
efter ikke meget mere end halvanden 
time nåede vi  Frederikshavn.  På disse 
jyske veje kommer en autopilot virke-
lig til sin ret. Der er plads til at holde 
farten.  Så ikke noget med at holde øje 
med farten og speede op og tage farten 
af hele tiden.  Så det gik bare derudad.   
 
Frederikshavn: 
Vi blev modtaget af Finn fra den grup-
pe, som skulle servicere os de næste 3-
4 dage. Det ombyggede miljøskib Hy-
drobia, som ejes af et par dykkere, som 
nogle baracudaer mødte engang i Cam-
bodia, lå og ventede på os på Beddin-
gen i Frederikshavn.  
 

Første ovnnatning: 
Den ene bilfuld arrangerede sig til 
overnatning på båden. Vi andre sov i 
klublokaler, der ligger på området, på 
super oppustelige luftmadrasser  ind-
købt til Hydrobia til formålet. Heldig-
vis fandt man en kompressor i nederste 
etage, som sparede os for flere timers 
pustearbejde. 
 
Næste morgen hentede vi forsyninger i 
Hydrobias køleskab. Og Finn kom 
med lækkert morgenbrød. Efter et or-
dentligt morgenmåltid var vi klar til at 
læsse dykkergrej ombord, og sejle af 
sted. Planerne blev justeret ind efter 
vejret, som var meget fint. Herthas 
Flak blev ændret til Læsø Rev, som 
var vores første prioritet. MEN........ 
 
En vandpumpe kom på tværs: 
 Halvvejs opdagede skipper Finn, at 
motoren næsten stod under vand. Der 
havde godt nok lydt en advarende hy-
letone, men ingen havde taget det al-
vorligt. Der blev arbejdet hårdt af både 
Finn og baracudaer, Lars var også en 
tur under dæk, og kom op og lignede 

en rigtig mekaniker, 
og der blev  givet 
mange gode råd. Ting 
blev skilt ad og samlet 
igen. Flere gange. Eje-
ren blev kontaktet.  
Alt uden resultat. Så 
til sidst indså man, at 
vi måtte søge til 
Østerby Havn på 
Læsø , hvor det allige-
vel var planen, vi 
skulle overnatte.  Få 
timer senere kom der 
back-up. Ole var kom-
met fra Frederikshavn, 

Hydrobia på Læsø. I havnen i Østerby   
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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. Afsløring af årets Baracuda 
 
5. Godkendelse af revideret regnskab. 
 
6. Behandling af indkomne forslag 
 
7. Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingentets størrelse. 
 
8. Valg af bestyrelse: 
Valg af næstformand: Carsten G. er på valg. 
Valg af Kasserer: Leif H. 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. 
  
9. 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. -Kompressorudvalg.  
 
Materialeudvalg - har vi ikke, men skal vi have! 
 
Redaktionsudvalg. -Webudvalg.- Sikkerhedsudvalg. -Svømmehalsudvalg. -
Fridykkerudvalg. -Fyraftensdyk-udvalg. 
Turudvalg.- Uddannelsesudvalg. -Nitrox-anlægs udvalg (nyt udvalg nedsat på 

Opslagstavlen 

Indkaldelse til ordinær generalforsam-
ling i Baracuda.  
Lørdag 21/11-2015 kl. 13:00 i Klublokalerne 
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Opslagstavlen 

sidste generalforsemlig) 
 
10. 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. 
11. Eventuelt. 
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal iht. vedtægterne 
være bestyrelsen i hænde senest d. 11. november 2015  
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og han mente nok, han kunne klare det 
problem!!!  Men nej. Han prøvede alt 
det, han havde lært, men måtte give op 
til sidst. 
 
Man  bruger  da bare sit klubhus: 
Nu var gode råd dyre, men man har 
mange venner i Frederikshavn, og det 
blev snart aftalt at vores Lars og Finn 
fik et lift til Frederikshavn med en, der 
lige skulle ud og lufte sin speedbåd. Så 
på et splitsekund var de ovre, fik sig 
nogle timer på øjet, og kom så tilbage 
næste morgen med 
"Anna Bang".  
Anna Bang 
Frederikshavner-
klubbens gamle 
klubhus og nuvæ-
rende dykkerbåd. 
For dem der ikke 
har oplevet Anna 
Bang, så er det en 
rigtig gammel  
træbåd og fiske-
kutter, som man 
har bygget om. 
Den vakte vældig 
opsigt på havnen. 
Havnefogeden, 
som ellers ikke var 
så glad for vi lå og 
fyldte i fiskerihav-
nen, blev noget for-

mildet.  Især  da det giok op for ham, 
at det var nøjagtigt samme model, som 
hans far havde været skipper på i gam-
le dage. 
 
Og nogle af havnens øvrige gæster 
kom og stod og kiggede meget længe 
og beundrede skibet.  
 
Dette skift betød også, at Finn måtte 
ændre sine weekend planer, da han er 
en af de få som må sejle Anna Bang. 
Ellers var det vores backup, som skulle 
have overtaget os og Hydrobia. Stor 
tak til Finn.  
 
Så skulle der dykkes: 
Efter morgenmaden blev der læsset 
om, så al vores grej kom ombord på 
Anna Bang. Og så skulle der jo dyk-
kes, så vi stod ud af havnen, med kurs 
mod øst i håb om at vejret var til dyk-
ning på Revet. Det var det ikke, så vi 
vendte om og sejlede vestpå, og hel-
digvis fandt vi læ ved et anbefalet dyk-
kersted.  
 
Hvor blev båden af: 

Finn og her Lars var i motorrummet i 

mange timer 

Anna Bang ved kaj i Vesterø Havn 
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Det var et stenrev med 
lidt fisk og masser af 
planter. Det blev også til 
lidt strømdyk. Jeg troede 
først , der havde været 
rigtig meget strøm, for da 
vi var ved skulle afslutte 
dykket kunne jeg høre vi  
havde passeret båden, så 
vi prøvede at svømme til-
bage igen for at komme 
tættere på . Men da vi 
måtte gå op pga tid var 
båden et godt stykke fra 
vores rute.  Det viste sig 
dog, at de havde flyttet 
båden, mens vi var nede. 
Da alle var oppe beslutte-
de vi at sejle tilbage til 
havnen.  
 
Badetur Det var tid til vores festmid-
dag. Dvs. der var lige tid til en tur 
langs stranden. Der så man Ole, Tom, 
Stidsen og Jan M. lege vikinger i bade-
bukser og med snorkeludstyr i det 17 
grader "varme" vand.  
 
5 kg. Hummer: 
Der er 2 havne på Læsø. Og de har 2 
identiske velfærdshuse med fine toilet-
ter med brusebad, og ovenpå er der 
dobbelt køkken, så flere kan lave mad, 
og stort spiserum, så vi kunne tilberede 
og spise vores mad der. Dvs maden var 
allerede tilberedt af huskokken hjem-
me i Frederikshavn, så det var lige til 
at gå til. Det var bare de 5 kg læsø-
hummere, som Finn havde skaffet , der 
skulle tilberedes. Men det klarede han 
også i en af de store gryder i Anna 
Bangs kabys på dækket. Denne dag 
skulle vi grille, så vi fandt et sted i læ 
for vinden udendørs, hvor vi kunne ny-
de hummerne og bøfferne. Der var dog 
lige et par stykker som afbrød deres 
middag. Ole og Tom pakkede deres 
dykkerudstyr, fik fat i den lille gummi-

båd og drog på expedition ud af hav-
nen , rundt om molen til et sted, som 
de mente ville være velegnet til nat-
dyk. De vendte vel tilbage med et til-
freds udtryk i deres ansigter og fik de-
res velfortjente bøffer.  
 
Læsø rev 
Sidste dag var det mindre blæsende, så 
vi satte kurs mod Læsø Rev. Dvs  Eva 
og Tom besluttede at gå i land. Tom 
var sløj, og Evas dragt var gået i styk-
ker dagen i forvejen. Hydrobia fulgte 
efter som back up, fordi Anna Bang ik-
ke er så manøvredygtig, at hun kan 
samle dykkere op tæt på revet. Ole 
mente nok, han kunne liste med, efter 
at have arbejdet på motor og pumpe 
flere timer dagen i forvejen. Men nej 
igen. Lige pludselig så vi ham vende 
om med kurs mod havnen igen. Der 
røg den back up.  
 
Strømdyk: 
Men vi nåede frem til positionen. De 
to første dykkere kom i udstyret og ned 
i mini gummibåden, som skulle sejle 
dem til revet.  Der var ikke store bøl-
ger men nærmest dønninger, så det var 

Tom og utrættelige Finn i Anna Bangs styrehus. 
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svært at orientere sig i den lille båd. Så 
selv om vi alle på den store båd pegede 
og fægtede, kom de ikke i vandet det 
helt rigtige sted. Det betød, at de lige 
nåede at se de yderste sten på revet in-
den strømmen førte dem væk med stor 
fart.  
 
Vesterøs husvrag: 
Sidste hold besluttede at undlade dyk-
ning pga. de lidt problematiske for-
hold. I stedet sejlede vi mod Vesterø, 
hvor vi skulle i havn for natten, for at 
være tættere på Frederikshavn næste 

dag. Dvs. vi sejlede i første omgang 
lidt længere, for der ligger et "vrag" på 
lav dybde, som mange havde et rigtigt 
hyggedyk på sidste gang, vi var i om-
rådet. Og det fik de også denne gang.  
 
Aftensmad med udfordringer: 
Da alle var oppe, sejlede vi i havn, 
hvor vi blev modtaget af Eva og Tom, 
som var endt der efter deres tur rundt 
på øen i elbil. Så skulle der laves mad 
igen, vi gik glade til velfærdsbygnin-
gen, for dog at opdage at denne havn 
ikke var så veludrustet som den anden. 
Der var simpelt hen ikke en gryde eller 
pande. Jeg forsøgte mig med en lille 
gryde fra Anna Bang, for at varme lidt 
ad gangen,  men den var bestemt ikke 
egnet til induktion. Den var rund i bun-
den og beregnet til bådens gasblus. Så 
vi måtte have maden retur og i gang 
med gasblussene i kabyssen. Da risene 
og den lækre kødret var varmet godt 
igennem, blev det efter Toms gode råd 
blandet i den ene store gryde, og to 
stærke mænd tog fat i hver side og bar 
maden af sted til spiserummet.  
 
Hjemtur 
Søndag var det farvel til Læsø. Vejret 

Læsø Trindel/ Blue Reef . Naturstyrelsen 

Lars og Jan på vej ombord efter 

’strømdykket’ forbi Blue Reef 
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var fint så vi kunne nyde turen på dæk-
ket. Da vi var fri af øen, fik vi øje på 
en lille prik i det fjerne, det var Hydro-
bia med Ole om bord, som mente, at 
han nok kunne liste i hælene på os, han 
havde nu lavet en interimistisk Storm 
P reparation med vandrør mm, men det 
kan andre beskrive meget bedre end 
mig. Og redningen var jo nær. Det 
havde været en af planerne at tage den 
på slæb hjem. Vi nåede sikkert i havn,  
og inden vi var klar til den sidste fro-
kost dukkede Ole og Hydrobia op. 
Gensynsglæden var stor. 
 
Efter frokosten skulle der siges farvel 
og tages afsked med frederikshavner-
ne. Man kan ikke sige, vi var forfulgt 
af held på turen. Men de gjorde virke-
lig, hvad de kunne, og der blev sørget 
for os på alle måder. Vi var alle enige 
om, at vi havde haft en rigtig god tur. 
    
/Tekst: Birgit. 

/Foto: FotoOle og Jan M. 
 

En godt ’puttet’ Fjæsing  (?) på Toms og Oles natdyk, mens vi andre fik bøffer… 
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Gozo er en ø. Nationalt set – altså set i 
forhold til nationen Malta, er Gozo en 
stor ø; men rent geografisk betragtet, 
må vi nok erkende, at den er til at 
overse. Den kan krydses på langs in-
den for en halv times tid. – Og er det 
på tværs, skal man holde lidt på brem-
sen, så man ikke styrter i det blå blå 
vand.  
/ Af Tom  og Foto Ole 
 
Azur Window 
Nå – men hvordan er det så? 
Der ligger en håndfuld erklærede gode 
dykkersteder på nordsiden, og især på 
vest- og sydvest-kysterne foruden en-
kelte steder på sydkysten. 
De første tre dage havde vi frit slag på 
de nordlige og vestlige kyster, så det 
blev et dejligt gensyn. Og især et af 
dykkene som indbefatter det såkaldte 
Azur Window – altså det Blå vindue, 
havde vi udset som model for nogle 
fantastiske billeder taget i dykkerhøjde 
– i overfladen forstås. Også dette år 
blev vi snydt, og måtte tage til takke 
med et par landbaserede foto af Azur-
vinduet i solnedgang.  
 
 
Sydkysten blev til gengæld åbnet op 
for os i løbet af ugen, hvilket ikke var 
så ringe endda. - For ved vores sidste 
besøg var dykning på sydkysten umu-
lig på grund af vejret. 
 
Ole vil fortælle om vores søgning efter 
og udforskning af et par huler, vi hav-
de hørt om. Og jeg vil berette om et 
par vragdyk, hvor vi gik i dybden med 
sagen. Men først Ole med lidt løst og 
fast omkring sidste tur set i forhold til 
denne. 

 
Man får da en nøgle: 
Siden Tom og jeg var på foto-nørde-
tur til Gozo i 2012 har vi snakket om at 
gentage succesen, men der er jo ofte 
omstændigheder i det man kalder livet, 
som gør at planer kan trække lidt ud. 
Heldigvis lykkedes det i år at få alt til 
at klappe, og vi tog afsted i midten af 
september på endnu en foto-nørde-tur 
til Gozo. Således var vi pludselig som 
sidste gang indkvarteret på guesthouse 
Maliblu i byen Xewkija på Gozo. Her 
har dykkercentret   
www.gozodiving.com også til huse, og 
efter at have hilst på ejerne, Audrey og 
Tom, og konstateret at gensynsglæden 
var stor, fik vi fire dykkerflasker med 
vores navne på og oplysninger om, 
hvor nøgler til dykkercentret lå – og så 
kunne vi bare dykke som vi ville. 
 
Lej et lig: 
Vi havde som sidst lejet en jeep, så vi 
kunne komme rundt på øen og op og 
ned af de meget lokale og ofte stejle 
veje, som førte til dykkerstederne. Jee-
pen var noget udrangeret, og hvis man 
lige tænker på forretningen ”Lej et 
lig”, så ved vi nu hvor bilerne kommer 
hen, når de ikke kan bruges længere – 
nemlig til Gozo som udlejningsbiler.  
 
Det gik nu meget godt og vi kom godt 
gennem ugen med de lejede jeep. 
Vi fik dykket på en del af de kendte 
steder på Gozo. Vi lagde ud med et ud-
tjekningsdyk i Xwieni-Bay. Her så, vi 
at der var opstillet en fin tavle med 
tegning og beskrivelse af dykkerstedet; 
noget som viste at være gældende for 
alle dykkersteder – fin service. 
Stål er tungere end aluminium: 
Dykkercentret bruger 12 liter stålfla-
sker, hvor det mest almindelige ude i 
den store verden er aluminium. Det vi-
ste sig for mit vedkommende, at jeg 
helt kunne undvære blybæltet, da det 

Gozo Reloaded 

http://www.gozodiving.com
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var tilstrækkeligt med vægten fra bag-
pladen på vingevesten. Jeg kan sige, at 
det var en fornøjelse at dykke uden 
blybælte; det kan absolut anbefales, 
hvis det bliver muligt. 
 
I Xwieni-Bay på nordkysten havde vi 
to gode lange dyk på hver ca. 85 mi-
nutter, og fik set os godt omkring bl.a. 
i et område med spændende klippefor-
mationer og store strømhuller. 
 
Nordkysten 
Vi fik også genset 
Inland Sea på to fi-
ne dyk, og fik be-
undret det fantasti-
ske blå vand som 
møder en, når man 
kommer ud af tun-
nelen. Ligeså med 
Billinghust Cave på 
nordkysten, som 
nok var den største 
oplevelse sidst vi 
var her, og en grot-
te vi ikke tidligere 
havde set, men som 
ligger ret tæt ved 
Billinghurst, nem-
lig Cathedral Cave. 
 
Fordele ved at dyk-
ker fra en ø: 
Vindforholdene 
skiftede efter nogle 
dage, så der stod en 
strid nordvestlig 
vind over øen og vi 
måtte vælge at dyk-
ke fra den sydvest-
lige del af øen. Det 
er jo netop en for-
del ved at dykke fra 
en ø, hvor næsten 
altid findes et om-
råde med læ, man 
kan dykke fra.  

( Men det vil Tom blandt andet fortæl-
le lidt mere om nu…) 
Kysten var klar!  
Mjo! Måske ikke helt klar. Efter en 
meget snørklet, ujævn og på alle måder 
FDM-uvenlig vej kom vi frem til par-
keringspladsen, ud for hvor vraget lig-
ger. Parkeringspladsen står i den grad i 
kontrast til vejens beskaffenhed. Her 
ser man tydeligt, hvor meget dykkere 
er med til at give værdi til øen. 

Det blå, blå vand, Ole og MV Karwela  
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Nå men parkeringspladsen var mere 
end fuld besat, så vi valgte at tage da-
gens andre planlagte to dyk først; men 
det vil Ole berette mere om et par spal-
ter (Læserservice. Kronologi: gå til  
Overskriften: Hulerne ved Xatt-La-
Mar) 
 
Da vi kom tilbage igen efter hulerne: 
… Så tilbage igen – der var kun gan-
ske få dykkere, som var i afgasnings-
mode – og dykkecentrene var kørt vi-
dere til dagens næste dyk - fedt!  
I solens skønne stråler riggede vi op, 
og begav os ned til de stiger som er 
monteret i klippen. Man fornemmer 
virkelig at der lokalt gøres meget for 
os dykkere. Ikke bare her på sjat lamar  
(Xatt-La-Mar/red.) men på hele øen. 
 
MV Karwela  
Havet var i det dovne humør, så det 
var super let at komme i vandet. 
Vi padlede mod den opsatte bøje der 
markerer vragets placering. Den ligger 
små 100 meter fra kysten. Efter en af-
slappet svømmetur gjorde vi os klar til 

at gå langs linen. 
 
Super sigt: 
Vandet er jo vir-
kelig blåt, og sig-
ten virkelig fan-
tastisk. Efter 
ganske få meter 
kunne vi skimte 
hele vraget, hvor 
kølen hviler på 
45 meters dybde. 
Vraget hedder 
MV Karwela og 
har haft sit virke 
som passagerbåd 
i området siden 
1986. Nå – tilba-
ge til sigten. Når 
man tager i be-
tragtning at vra-

get er 50 meter langt og 8,5 meter 
bredt, giver det en god ide om sigten, 
nå vi sådan kan se hele skidtet på vej 
ned. 
 
Planen 
Den eneste plan vi havde på dette dyk, 
var at se om skruen var intakt. Så det 
gjaldt om at udnytte tiden optimalt, 
hvis vi ville undgå for meget deko. Jeg 
snuppede et par billeder af agterdækket 
og en lejder på vej mod stævnen, og 
dykkede så ned – vendte mig om, og 
udså et par gode positioner at skyde 
vragets agterende fra. Nedad gik det, 
men desværre var skruen ikke synlig.  
 
Til gengæld fik jeg set MV Karwela 
fra en fantastisk vinkel – det er ret fedt. 
Op og videre – vi har ikke alverden af 
tid, selvom vi dykker med dobbelt 12.  
Ole tog turen over dækket, og jeg pe-
netrerede fra agter gennem salonen til 
fordelingshallen, som gik til broen og 
nedad til nedre dæk – og derfra til ma-
skinrummet. Der nåede vi altså ikke 
til. Af hensyn til luft og tid valgte vi at 
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søge op – og ind mod kysten. 
 
Et fantastisk dyk, som vi straks vedtog 
at gentage dagen efter. Men I skal ikke 
snydes for beretningen om vores hule-
eftersøgning  og dykning  
 
(Læseservice: Nu er vi tilbage om for-
middagen. Ole fortsætter her. /red.) 
Hulerne ved Xatt-La-Mar 
Da vi var på fototur til Gozo i 2012 
hørte vi i dykkercentret om et par 
unavngivne huler, som skulle ligge i 
nærheden af Xatt-La-Mar, som er den 
lokalitet, hvor der for ca. 10 år blev 
sænket 3 skibe, så dykkerne fik nogle 
vrag at dykke på. Dengang blev der på 
grund af vejrforholdene ikke mulighed 
for at undersøge hulerne nærmere. 
 
Sidst på vores tur i år skiftede vejrfor-
holdene, så der netop blev læ i dette 
område, og vi fik 2 dykkerdage, hvor 
der var gode dykkerforhold her. 
 

Huleeftersøgning: 
I dykkercentret fik oplysninger om, 
hvorledes vi kunne finde hulerne ud 
fra landkendinger. Vi svømmede i 
overfladen på tværs af en lille vig til et 
forbjerg, hvorfra vi svømmede vinkel-
ret ud fra kysten til vi nåede et regu-
lært drop-off, som var tydeligt pga den 
meget mørke farve bunden havde her.  
 
Her startede vi neddykning til bunden, 
som var på 12 meters dybde og i øvrigt 
var dækket af neptun-græs. Derfra gik 
det meget stejlt nedad lang de overgro-
ede klipper indtil vi nåede sandbunden 
på 34 meters dybde. Herfra var der en 
svagt skrånede sandbund mod dybet.  
Efter ganske få minutters svømning 
med klipperne på højre hånd fik vi øje 
på indgangen til den første hule. 
 
Inde i åbningen til hulen så vi, at der til 
venstre var et stort bredt lavloftet rum 
med en del flotte røde fisk og svampe i 
røde og gule farver. Til venstre var en 

Neptungræs og sollys.  
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lodret klippespalte, som en gang ind i 
klippen. Vi valgte at svømme ind i 
gangen; Tom først og jeg fulgte efter. 
 
Efter en halv snes meter udvidede gan-
gen sig noget og her stoppede Tom og 
gav sit til at fotografere. Kort tid efter 
gav han signal til at vi skulle ud igen, 
og jeg fik med nogen besvær drejet 
mig rundt, så jeg kunne svømme ud 
igen, og fik herved hvirvlet en del 
bundmateriale op, så Tom havde van-
skelig ved at se nogen, men der var jo 
heldigvis kun en vej ud, så vi kom godt 
ud i hulens åbning. Vi så lidt på forhol-
dene der, inden vi blev enige om at 
starte opstigningen fra hulen. Samtidig 
konstaterede vi, at vandets generelle 
temperatur på 27 gr. var faldet 23 gr. i 
hulen. 
 

Vi forlod hulen med lidt over 100 bar 
på flasken og røg lige i deko inden vi 
startede opstigningen. Dekotiden 
svandt dog hurtigt ind til ingenting al-
lerede ved 22 meter under vores op-
stigning langs klipperne. Oppe på 4–6 
meter var der luft til en lang og god af-
gasning på ca. en halv time, mens vi 
gik på fotojagt efter fisk og spektaku-
lære formationer. Da vi endelig brød 
overfladen havde vi haft et godt langt 
dyk på en time. 
 
(Så skal vi vel egentligt tilbage til  
MV Karwela—for at følge kronologi-
en. man kan også bare læse videre for 
nu ikke at gøre forvirringen total. /red) 
 
Den anden hule: 
Vi havde jo kun havde fået set den ene 
hule, og Tom var opsat på at prøve at 
finde den fisk, og en spansk hummer, 
han havde set i den første hule og få ta-
get nogle flere billeder af dem, så vi 
tog derud igen næste dag. Denne gang 
prøvede vi at vurdere, hvilken retning 
vi skulle svømme i for at komme di-
rekte til den første hule, og det lykke-
des faktisk, så vi droppede lige ned til 
hulen, og Tom svømmede ind i den 
sidegren, hvor han fandt fisken igen. 
Efterfølgende kunne vi konstaterer, at 
det var en art lange. 
Dykningen var i øvrigt efter samme 
mønster som dagen før, og vi gik igen i 
deko lige inden vi forlod hulen.  
 
En ny indgang: 
Derefter steg vi op til 24 meter dybde, 
hvor indgangen til den anden hule 
skulle være, og ganske rigtigt efter me-
get kort tids svømning igen med klip-
perne på højre hånd fik vi øje på ind-
gangen. Denne hule var ikke så stor 
som den første og gik ikke så langt ind 
i klippen. Til højre gik den lidt længere 
ind i klippen, men der var ikke nogen 
gang, som kunne føre os længere ind. 

Udsnit fra et hulebillede /red. 
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I maven på MV Kawela med  
dobbelt 12: 
Da vinden havde lukket af for nord og 
vestkysten, skulle man tro samtlige, af 
øens dykkere, var tilstede. Så det var 
smart vi gentog forrige dags strategi 
med at tage dette dyk som dagens an-
det dyk. – Og godt for det. P-pladsen 
var ganske vist stadig proppet, men 
næsten samtlige dykkere var færdige 
med deres dyk. Med det for øje, vil jeg 
lige bemærke, at på dykket i går havde 
vi hele vraget for os selv. Så måske vi, 
endnu engang, ville få MV Kawela 
uden forstyrrende elementer. 
 
Krappe søer: 
Neptun var ikke så venlig stemt som i 
går. Krappe søer smutter forbi og læ-
ner sig mere og mere indad mod ky-
sten. Vi svømmer mod bøjen, og kom-
penserer for overfladestrømmen, som 
er tiltagende, efterhånden som vi kom-
mer derudaf. Ole er nu et stykke fra 
mig, og vi forsøger begge at mindske 

Der var igen de flotte røde fisk og 
masser af svampe og begroning på 
klippevæggene. Der var bl.a. af en stor 
børsteorm, som sad på væggen med 
tentaklerne ude. Et oplagt fotomotiv. 
 
Vi blev i hulen i ca. 5 minutter hvoref-
ter vi forsatte opstigningen med en de-
kotid på 4 minutter og knapt 100 bar 
på flasken. Denne gang skulle vi helt 
op på 8 meter og være der et par mi-
nutter, inden vi kom ud af dekoen.  
 
Afgasning: 
Vi sluttede af med ca. 20 minutters af-
gasning og fotojagt på 4-6 meter inden 
vi igen brød overfladen efter endnu et 
herligt dyk denne gang på 50 minutter. 
Efter et hvil på landjorden, skulle vi 
vragdykke igen.

”Kavalergangen” på MV Kawela . 
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afstanden mellem os, og samtidig hol-
de den mest effektive kurs mod bøjen. 
Det er langtfra så let, som det var i går. 
Og med dobbelt 12 bliver det ikke let-
tere. 
  
At få vejret: 
Omsider har vi godt fat i bøjelinen, så 
vi kan få vejret. På vej ned langs linen 
viste sigten sig lige så fin som tidlige-
re. Vi dumper dog ind i en termoklin  
(/red. springlag),  som bragte vandtem-
peraturen fra lune 27 grader ned på 18 
grader. En aldeles kølig oplevelse.  
 
Men det betød ikke så meget, fordi 
dykket var smadderspændende. Vi 
svømmede straks ind gennem salonen 
mod fordelingsrummet med trappen.  
At komme ind i maskinrummet: 
Planen var nemlig et besøg i MV Ka-
welas maskinrum, et par billeder af 
’kavalergangen’ og – hvis vi havde tid, 
ville vi prøve at finde navnepladen på 

stævnen. Vi havde forinden aftalt maks 
10 minutters dekotid på vraget, så der 
var ingen tid at spilde. 
 
Så var vi alene igen: 
Vi mødte en enkelt tec-dykker, som 
var i færd med at rulle line ind, og for-
svinde fra vraget. Så jo, vi fik det hele 
for sig selv igen. Jeg svømmede direk-
te ned på nedre dæk, for at være klar til 
at tage et billede af Ole, når han kom 
til trappen. Sigten var fin, og vi nød 
begge det spændende dyk. Efter at ha-
ve lokaliseret indgangen til maskinen, 
smuttede vi begge derind og skød til 
højre og venstre. Man må håbe der ik-
ke kom fisk i vejen – så havde de fået 
en hjerneskade. 
10 minutter går altså hurtigt, så navne-
skiltet må passe sig selv; vi var nød til 
at trække opad. Og op det gik – ud af 
termoklinen ind i et skønt varmt bad – 
en stor fornøjelse. Vi nåede snart drop-
off’et på ca. otte meter, hvor vi kunne 

Fra maskinrummet.. 
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Formandens  
ord 

Sæsonen er for de fleste ved at nå sin 
afslutning. En flok Baracudaer er så 
småt begyndt at glæde sig til den årlige 
Rødehavstur, og formanden er gået på 
land for en kort bemærkning.  
 
Lynlåsen i tørdragten er slidt op. Drag-
ten er derfor sendt på værksted, så den 
igen kan leve op til sin funktion, at væ-
re en tør tørdragt. 
 
I år har der været en nedgang i antallet 
af dagsture. Jeg har lavet et par vragtu-
re sammen med Rasmus og Søren, 
men ellers har det kun været Allan der 
har lavet dagsture. Det kunne jeg godt 
tænke mig at vi fik lavet om på i det 
nye år. 
Jeg er klar over, at det kun er ganske 
få, der kan trække båden, men hvis nu 
der var flere der ville undersøge dyk-
kepositioner og planlægge turene, så 
kunne turudvalget nok finde en der 
ville trække båden. Kunne det lade sig 
gøre, tror jeg at vi kunne få flere med 
på turene, og måske endda få flere ture 
ud af det. En sidegevinst kunne blive, 
at vi fandt, eller genfandt et par ”nye” 

ligge og gasse af i ro og mag. Altså så 
meget i ro og mag som en god surf og 
strøm tillader. 
 
Rynkede bryn: 
Nu fornemmer vi, at en læser eller to, 
har rynkede bryn, og måske tænker 
’Foto Ole og Tom med dobbelt 12 – 
njjjaaaarrr kan det nu passe? ’. Jo da – 
det er ganske vist! Ole havde den ene 
og Tom den anden ;-) 
 
 
/Tekst og foto:  Ole og Tom  
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positioner.  
 
Lege med ’side’-skanneren. 
Det er efterhånden 4 år siden, at vi fik 
monteret ’side’-skanneren. Skulle vi 
ikke planlægge en tur, hvor vi prøver 
at afsøge et område for at se, om vi 
kan finde noget interessant? Det vil 
dog kun give mening, hvis der er ble-
vet lavet lidt forundersøgelser, der pe-
ger på, at der kunne være noget i områ-
det. Vi har udstyret til det, så det er ba-
re at komme i gang. 
 
Bobleture: 
Et af de tiltag, som er lavet på turka-
lenderen, er ”Bobler” ture. Boblerture 
har været en mulighed i efterhånden 
lang tid. Der er ikke noget specielt ved 
en boblertur, ud over at det kun er en 
interessetilkendegivelse til en bestemt 
tur, der ikke er planlagt til en bestemt 
dato. Typisk er sådan en tur bestemt af 
vejret eller af interesse. Kommer det 
gode vejr, eller er der tilstrækkelig 
med interesserede, så er det nemt at 
komme af sted, fordi man bare skal 
kontakte dem på listen. 
 
Dybdedyk: 
Jeg har selv oprettet et par ture og vil 
da gerne reklamere for den tur, der går 
til Fu Shan Hai. Det er næsten umuligt 
at planlægge en tur til det vrag måne-
der i forvejen, så når der laves en tur til 
den position, sker det med 2-3 dages 
varsel. Det giver derfor rigtig god me-
ning at kunne skrive eller ringe til 
dem, der er på listen, så vi kan få sat 
en tur i værk i en fart. 
 
Generalforsamlingen: 
Til slut vil jeg lige minde om, at gene-
ralforsamlingen står for døren. Sidste 
år fik jeg set, at der stadig var liv i den 
gamle rovfisk. Vi overskred mødetiden 
med små 2 timer, fordi der var flere 
ophedede diskussioner undervejs. Det 

satte kokken lidt under pres til sidst. 
Jeg tror og håber, at vi får en lige så in-
teressant generalforsamling i år, men 
det vil kun ske, hvis der er mange, der 
møder op og deltager aktivt i debatten. 
 
Materialeudvalg: 
Vigtigt er det i hvert fald, at vi i år på 
generalforsamlingen får valgt folk til 
materialeudvalget. Det nytter ikke at 
have en dykkerklub med alt i dykker-
grej og så ikke have nogen til at vedli-
geholde det. 
Og husk så, at det er tid til at få skrevet 
det forslag, som har ligget og ulmet i 
baghovedet i lang tid. Det skal ned på 
papir og afleveres til bestyrelsen senest 
10 dage inden datoen for generalfor-
samlingens afholdelse. Det betyder, at 
bestyrelsen i år skal have forslag i 
hænde senest d. 11 november. 
 
God telttur: 
Til slut vil jeg ønske jer, der rejser til 
Wadi Lahami en rigtig god tur. Det ser 
hyggeligt ud med de telte, der er vist i 
turopslaget. 
 
På gensyn til generalforsamlingen. 
 
/Formanden 
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Stidsen’s historiske foto’s mm. 

DYK-ET, Tårbæk Rev 1985. 
I midten af 1980’erne flyttede klubbå-
den Dyk-Et fra sin havneplads i Syd-
havnen til Svanemøllehavnen på 
Østerbro.  
 
Her kom Dyk-Et i fint selskab med 
smukke ældre træbåde med teaktræs-
dæk og dyre sejlbåde med hvide plast-
fendere til mange hundrede kroner per 
styk. Fenderne på Dyk-Et bestod af 
brugte dæk. De var lige så gode som 
de dyre fendere og kostede ikke noget.  
 
Dykning i Øresund: 
Det blev nu nemmere for klubben at 
dykke i Øresund, da vi slap for den 
lange sejltur gennem hele Københavns 
Havn og passagen gennem slusen ved 
Sjællandsbroen, som kun var åben på 
bestemte tidspunkter.  
Tårbæk Rev  
blev nu et yndet dykkersted. Det lå i ri-

melig afstand fra Svanemøllehavnen 
og var et godt sted at jage ål. Dem var 
der dengang mange af på Tårbæk Rev, 
som ikke er et rev i traditionel for-
stand, men et lavvandet område med 
cirka 6 meters vanddybde. Området 
blev i gamle dage brugt som ankrings-
plads for sejlskibene mens de ventede 
på vind fra den rigtige retning. 
 
Et af klubbens medlemmer fandt under 
en dykning på revet et stort, gammelt 
jernanker, som havde gravet sig godt 
ned i havbunden. I sejlskibenes tid 
skulle et anker hales op med håndkraft 
og det hændte at man måtte kappe an-
kertovet hvis ankeret sad fast i bunden 
og ikke lod sig bjærge. Et sådant anker 
blev betragtet som herreløst og kunne 
frit bjærges af kongerigets undersåtter. 
Vi besluttede os derfor for at prøve at 
hæve ankeret. Vi fik gravet det delvis 
fri og bandt nogle tomme olietønder 
fast til ankeret. Tønderne blev fyldt 
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med luft og vi forventede nu at ankeret 
ville blive løftet fri af havbundet. Det 
flyttede sig ikke en millimeter. 
 
Næste weekend sejlede vi ud med flere 
olietønder, men nu var bøjen der var 
bundet til ankeret forsvundet. Dengang 
havde vi ikke den nøjagtige Gps-
navigation ombord, så vi fandt ikke an-
keret igen, som nok stadig ligger ude 
på Tårbæk Rev. 
 
/Stidsen 

Hold til højre for den sorte stri-

be (hav dén på venstre hånd) i 

svømmehallen…Så støder vi 

ikke sammen. ;-)  
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Middag og hygge efter generalforsamlingen 
 

21-11-2015 kl. ca. 18:30 
 
Efter generalforsamlingen er der traditionen tro lækker festmiddag. 
Middagen starter kl. ca. 18:30 og koster 150 kr. pr. kuvert. 
Betales med kontanter på selve dagen. 
 
Under og/eller efter middagen er der udnævnelse af årets Ferdinand - 
gå ikke glip af dette årets clou! Og overvej om du selv har en kandi-
dat til dette års udnævnelse. 
 
Efter middagen er der snak og hygge - og måske lidt underholdning. 
 
Tilmelding til middagen sker ved at melde sig til på hjemmesiden 
(baracuda.dk - klik på 'For medlemmer' nederst i højre hjørne og find 
arrangementet i kalenderen i venstre side). Du behøver ikke logge dig 
på for at tilmelde dig, og du er også velkommen til at tilmelde din 
partner. 

Tilmelding senest d. 15. november. 
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