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Forside: 
Øverst: 
Fra Bornholm v. Hammerknuden. To, 
ja hvad er det? Muligvis Almindelig 
tangkvabber. De så godt nok store ud, 
som de lå der. 20-.30 cm. 
/Foto: Jan M. 
 
Nederst: 
Søvifte i sit lerrør. Lysekil 
Se artikel inde i bladet hvor Ole fortæl-
ler om turen til Lysekil. 
 
(billedet justeret lidt af red.) 
/Foto: Foto Ole 
 
 

Bagside: 
Man kan spørge sig selv: Hvordan har 
den der søstjerne fået rodet sig ud i 
denne ’sløjfe’? 
 
Billedet er Foto Oles 5 plads til DM i 
undervandsfoto. Havde det blot været 
mere i fokus (på dansk: Havde det 
været skarpt), mente dommerne, at det 
kunne have været blevet nr. 1.  Men 
det kan man jo sagtens love. 
 
Jeg har bragt billedet på bagsiden, så 
kan I jo selv vurdere. 
 
/Foto: Foto Ole 
 
 

Bladudvalget:  
Næste møde : Ikke fastlagt. 
Der sendes en mail ud til alle senere. 
Eller se på hjemmesiden 
 
 Planlagte deadlines på bladet:  

Februar 2018  Efter fastelavn... 

Baracuda 

46. årgang  Nr. 2 okt.  2017 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

  

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Carsten G.  

  

Kasserer                   Sekretær 

Leif  H..   Rasmus B. 

   

Bestyrelsesmedlemmer: 

Lars H.  

Lars H. N.    

Næste Baracuda-blad udkommer  

Vinter /forår 2 018 

  

Antal trykte blade:  120 stk. 
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Lederen 

Whau.  
 
Mens jeg sidder her og redigere bladet,  
bliver jeg sgu’ helt rørt over alle de 
herlige, spændende og skræmmende 
lærerige historier, som I kære medlem-
mer har fået skruet sammen til denne 
udvidede efterårsudgave af Baracuda 
Tidende. 
 
Antallet af ord er naturligvis ikke helt 
så mange som de bobler, der trods alt 
stadig stiger op fra vores regulatorer på 
dyk rundt i landet. Heldigvis, ellers 
ville det se det sort ud for  ’dykker-
klubben’.  Men tak for alle ordene... 
 
Se inden  på siderne, hvad du kunne 
have været med til. Mon ikke der både 
laves en tur til Lysekil og Bornholm 
næste år? Vi får se om der er nogle der 
er friske på at arrangere det. 
 
Og om lidt kan du også komme til at 
svømme igen. Det bliver stort når 
Svømmehallen genåbner efter en al for 
lang pause, sagde badevægten. Ikke at 
den skal bestemme, men den må jo 
godt have en mening om tingene, det 
er trods alt den, det er gået ud over. 
 
Og så til slut: Held og lykke til Foto-
Ole, der skal deltage i en meget spæn-
dende begivenhed, nemlig VM i un-
dervandsfoto i Mexico her i løbet af 
efteråret. Knæk og bræk. Nyd det  og 
skriv hjem til bladet. Vi glæder os til 
reportagen og reserverer plads allerede 
nu.   
/Red. 

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

Turudvalget:  http://
www.baracudaturudvalg.dk/ 
Kalenderen er altid opdateret også 
med billeder. Og seneste klubblad. 
Med fotos i super god opløsning. 

www.baracuda.dk 
Turkalender er opdateret og 
gemmer på flere oplevelser. 
Måske skal vi lave en tur til Po-
len? Se side 17. 

1. nov. Svømmehallen åbner 
18. nov. Generalforsamling. Se 
dagsorden på side. 16 
 
Resten se hjemmeside for klub-
ben, som sådan samt  hjemmesi-
den for Turudvalget. 

Tak til alle der frivilligt eller ufrivilligt 
har leveret tekst og ikke mindst foto’s  
til bladet. 
 
Ud fra devisen. ”Det er nemmere at få 
tilgivelse end tilladelse” vil jeg vil ger-
ne undskylde at jeg ind imellem har 
beskåret og  ’forbedret’ modtagne eller 
hentede billeder fra nettet, for at tilpas-
se dem bladets /redaktørens skumle 
formål og spaltebredder m.v. 
 
Håber I ikke tager det ilde op og fort-
sat vil lege med.  
 
/red. 
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Lysekil maj 2017 

Årets tur til Lysekil foregik i dagene 
omkring Kristi Himmelfart. Turen var 
endnu en gang arrangeret af Allan, og 
vi boede som sædvanlig på Fossen 
camping, som jo ligger helt ned til 
Gullmarsfjorden. 
 
Der havde været lidt mandefald, så 
holdet bestod af ni mand m/k heraf 
seks dykkere, hvilket bl.a. betød at der 
ville være god plads i gummibåden.  
 
Jeg kørte derop sammen med Jørgen 
og hans kæreste Randi, og vi tog tidligt 
afsted onsdag fra København, så vi an-
kom forholdsvis tidligt til camping-
pladsen. Da var Allan og Stidsen alle-
rede ankommet med båden. Efter ind-
kvartering fik sat båden i vandet via 
det lille slæbested og gjort den klar til 
de næste dages dykning. Noget senere 
ankom som de, sidste familien Jarner. 
 
Nye hytter: 
De store hytter med tilhørende areal, 
som i starten hørte til campingpladsen, 
er solgt fra, og indkvarteringen har de 
sidste par år været af nogen svingende 
kvalitet, men lige som sidste år blev vi 
indkvarteret i tre af de nye hytter. De 
var ikke alle var helt færdigindrettede. 
For os, der derfor manglede toilet og 
bad i selve hytten var det heldigvis så-
dan, at fællesbygningen med toiletter 
og bad lå lige i nærheden. Der var god 
plads i hytterne med det antal personer, 
som vi var i de enkelte hytter - specielt 
da vi var så heldige at have fint sol-
skinsvejr på næsten hele turen og kun-
ne opholde os og spise udendørs - und-
tagen søndag, som jo var hjemrejse-
dag.  
 
Om Gulmarsfjorden: 

Dette var sjette gang jeg var med på 
tur til Fossen camping. Derudover har 
jeg tidligere gennem årene været i Ly-
sekil-området mange gang og har haft 
fornøjelsen af at dykke dér. Jeg synes, 
at det er et super dykkerområde, hvor 
forholdene er specielle på grund af ud-
formningen af Gullmarsfjordens bund, 
og fordi der er så meget at se på. 
Den lange smalle fjord med dens for-
greninger er 30 km lang og op til 120 
meter dyb. Bredden på fjorden varierer 
fra en til fire kilometer. Der er det sær-
lige forhold, at der er en undersøisk 
tærskel ind til fjorden ude ved skær-
gårdsøerne Gäven og Harpö. Vanddyb-
den over tærsklen er omkring 40 me-
ter, og denne tærskel har stor indvirk-
ning på især de dybere dele af fjorden. 
Bundvandet i de dybere dele af fjorden 
skulle indeholde vand fra Skagerak og 
Nordsøen og med det også dyr og væk-
ster herfra. Fjorden har derfor et meget 
artsrigt miljø, og der kan ses liv og 

Artiklens forfatter på vej op i båden 
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Bogens oplysninger har jeg sammen-
holdt med mere nutidige oplysninger, 
som jeg har fundet forskellige steder 
på nettet. 
 
Dykkene og den gode sigt: 
Vi dykkede på flere af de gammel-
kendte og gode dykkersteder. Desuden 
kunne vi grundet det gode vejr komme 
udenskærs og dykke på det fine sted, 
som vi fandt sidste år, nemlig skær-
gårdsøen Gäven. 
 
En fotoplan: 
Min fotoplan var at optage makrobille-
der, da der de tidligere år ikke havde 
været så god sigt. Der var imidlertid en 
ret fin sigt under springlaget i år -  5-
10 meters sigt inde i fjorden og uden-
skærs ved Gäven op til 15 meters sigt. 
Sigten i de øvre vandlag var derimod 

vækster her som ellers kun findes off-
shore på langt dybere vand. Dette 
vand, der nærmest er skvulp over 
tærsklen, bliver ligesom fanget inde 
bag tærsklen på grund af forskelle i 
vægtfylde, hvor vandet med størst salt-
indhold som bekendt har den største 
vægtfylde. 
Fjorden blev et naturreservat i 1983 og 
har været det siden. Der forefindes i 
øvrigt flere biologiske forskningsstati-
on ved fjorden, og endvidere er der jo 
Havet Hus i Lysekil; alt sammen noget 
som er med til at skabe viden og op-
mærksom omkring Gullmarsfjorden. 
 
Ovenstående oplysninger bygger på en 
bog, som jeg købte for ca. 30 år siden. 
Den hedder ”Livet i Gullmarsfjorden” 
og er skrevet af den svenske under-
vandfotograf og biolog Tony Holm. 

En meget velproportioneret ’hånd’ Læg mærke til en lille nysgerrig fætter til højre. 
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meget dårlig, kun 1-3 meter. Så jeg 
burde have taget min vidvinkel med 
for at få nogle oversigtsbilleder. Stid-
sen optog en del video, hvor han filme-
de klipperne og sin dykkermakker med 
sin GoPro, som jo netop har en kraftig 
vidvinkel. Jeg glæder jeg mig til at se 
hans optagelser - især fordi jeg var 
hans makker. 
 
Den nye tørdragt: 
Stidsens nye brugte tørdragt, som han 
havde købt af Torben blev grundigt af-
prøvet på denne tur. Han har jo tidlige-
re købt adskillige brugte og defekte 
tørdragter og udført mange reparatio-
ner, som aldrig holdt tæt. Jeg tror, at 
Stidsen nu har fået sig en rigtig god tør 
tørdragt; den holdt nemlig tæt efter no-
gen indkøring, og desuden så den ud til 
at være nem at komme i. 
 
Alsbäck: 
Lige over for campingpladsen på den 
modsatte side af fjorden ligger Als-
bäck. Vi fandt søfjer og piberensere, 
som jo begge er koraldyr, på en dybde 
omkring 30 meter. Det er et impone-
rende syn, og er det helt store på dette 

dykkersted. På 
vejen op ad den 
skrånende bund så 
vi også cylinder-
roser. Der var 
desuden trold- og 
taskekrabber samt 
eremitkrebs og 
enkelte fløjfisk på 
den bløde bund. 
 
Vi prøvede senere 
at dykke et nyt 
sted noget syd for 
det gammelkendte 
sted. Her var stej-
le klipper med 
bægerkoraller og 
skrånende blød 

bund, hvor bl.a. så flere flotte blålige 
fløjfisk.  
 
Gåseklova: 
Dette sted er altid godt, så det blev be-
søgt først om formiddagen og igen 
samme eftermiddagen denne gang for 
at lede efter Stidsens briller, som han 
havde tabt på vej i vandet. Vi vidste jo, 
hvor de var tabt, nemlig lige ved for-
tøjningskæden, som er fastgjort i klip-
pen, og som altid har været der. Men 
selv om vi brugte det meste af dykket 
til at lede oppe og nede, så fandt vi 
desværre ikke brillerne. 
 
Inde i den lille grotte med overhæng, 
som findes på ca. 24 meters dybde et 
stykke mod nord, så vi flere store tor-
skefisk bl.a. en temmelig stor lange. 
Ellers var der som der plejer trold- og 
taskekrabber, søpindsvin samt sønelli-
ker og børsteorme i lange baner. 
 
Gäven: 
Da tågen var lette inde i fjorden, sejle-
de vi udenskærs, hvor det stadig var 
meget tåget. Vi fandt dog den lille 
skærgårdsø Gäven, hvor der var et om-
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råde med læ og fladt vand. Her opank-
rede vi og gjorde klar til dykning, som 
først foregik over lavt vand med klip-
per og store alger, og derefter var der 
en flot lodret væg fra ca. 6m til 25m, 
og herfra ren sandbund. Væggen var 
overgroet med masser af dødemands-
hænder og søanemoner, og desuden 
var der en del søpunge og bægerkoral-
ler samt enkelte meget store søanemo-
ner. Også her så vi troldkrabber og 
desuden pyntekrabber. 
 
Væggen: 
Sidste dyk på turen var fra land. Dyk-
kerstedet ”Væggen” ligger lige op til 
campingpladsen og er et super dykker-
sted. Der er nemme igangsforhold over 
sandbund med enkelte sten, og skrå-
nende sandbund til ca. 8-10 meters 
dybde, og derfra går det lodret nedad 
fra afsats til afsats mod dybet. Specielt 
på de lodrette klipper er masser at se 
på: søpunge, søanemoner, børsteorme 

m.v. 
 
Sky børsteorm en teknisk udfordring: 
Jeg havde sat mig den fotoopgave her 
at få nogle billeder af de flotte blå Sa-
bella børsteorme. Der er masser af dem 
overalt på de lodrette væg, og det er et 
flot syn. Børsteorme er normalt meget 
lysfølsomme og trækker sig ind i deres 
rør, bare man lyser lidt på dem. Jeg 
fandt dog en teknik med at lyse under 
dem og ved siden af dem, som der kun 
faldt lidt lys på dem, jeg ville fotogra-
fere. På denne måde lykkedes det at få 
kameraets autofokus til at slå, så jeg 
kunne få taget nogle fotos af dem, 
mens de havde deres tentakler udfol-
det. Ellers var fiskelivet mv som ved 
de øvrige dykkersteder bortset fra, at vi 
også så et par rødspætter her.  
 
Madplan 
Hjemmefra var der lavet en madplan 
og fordeling af opgaver. Der var såle-
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des mad med hjemmefra til de to første 
aftener i form af nedfrossede gryderet-
ter.  
Morgenmaden bestående af friskt ba-
gerbrød købte vi hver dag på stedet. 
Maden til frokost var også medbragt 
hjemmefra i rigelig mængde. Ved fæl-
les hjælp fungerede det fint, og alle 
blev mætte.  
Lørdag aften var dykningerne overstå-
et, og vi kunne nå at tage båden op in-
den aftensmad. Familien Jarner havde 
kreeret en fin festmiddag, som kunne 
nydes udendørs med udsigt over fjor-
den. 
Nedpakning af udstyr, læsning af båd 
og biler samt oprydning og rengøring 
af hytterne blev foretaget søndag efter 
morgenmaden. Derefter var det bare at 
sige tak for denne gang og starte hjem-
kørsel alt sammen i regnvejr. 
 
Endnu en hyggelig tur til Fossen cam-
ping og de mange fine dykkersteder 
var vel overstået. Der ligger billeder på 
turudvalgets hjemmeside, så der kan 
man se mere om turen.*) 

/Tekst: FotoOle 
Foto: Ole og Allan 
 
*) og se billeder som redaktøren ikke 
har beskåret. 

Dykker ved væg. /Foto: Stidsen  (Klip fra video) 
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Jeg er blevet bedt om at sammenføje et 
par ord om dykkerturen til Bornholm i 
Pinsen og det gør jeg med glæde. 
 
Så kan min mand komme med: 
Da jeg først så annonceringen i vores 
blad tænkte jeg, yes!, så kan jeg tage 
min mand med selvom han ikke dyk-
ker. Han elsker nemlig Bornholm og 
godt selskab. Til min lidt store overra-
skelse sagde han ja og så var tilmeldin-
gen hurtigt i hus. 
 
Jeg har ladet mig fortælle, at før i tiden 
havde Baracuda nogle særdeles vellyk-
kede familie dykkerture til Bornholm, 
hvor det vrimlede med børn og deres 
dykkerglade forældre. Jeg så derfor 
frem til vores planlægningsmøde, hvor 
det desværre viste sig, at vi ikke havde 
så mange børnefamilier med, men til 
gengæld en del garvede dykkere og et 
par enkelte familiemedlemmer. 
 
På planlægningsmødet, som Foto-Ole 
og Morgils stod for, var vi hurtigt i 
tråd med god planlægning à la hvordan 
kommer vi derover, hvor skal vi bo, 
hvem laver mad og ikke mindst, hvor 
skal vi dykke.  
 
Det var et fint møde og min mand og 
jeg drog glade hjem – vi skulle på mini
-tur med Foto-Ole, Morgils, Stidsen, 
Carsten G., Jørn Ishøj, Mogens og 
hans kone Rita – altså 7 dykkere og 2 
familiemedlemmer.  
 
De fleste ankom til Allinge-Sandvig 
camping fredag morgen og havde et 
første dyk ved stranden på camping-

pladsen. På grund af meget glatte sten 
var det dog ikke et sted, hvor dykning 
skulle gentages. Ishøj, min mand og 
jeg ankom sent fredag og kunne i hyg-
geligt lag nyde aftensmaden, som Stid-
sen havde forberedt hjemmefra – sær-
deles lækker gryde. 
 
Dykker destinationerne undersøges: 
Vi gik tidligt i seng med glade forvent-
ninger til lørdagens dyk og lørdag 
morgen kunne vi indtage morgenma-
den i dejlige solstråler. Det skulle se-
nere vise sig, at det var de eneste strå-
ler, vi kunne nyde den Pinse ……. Un-
der morgenmaden blev diverse vejrtje-
nester undersøgt, både DMI og YR 
(Yrsas røv …) og alle tegn viste, at 
dykning lidt syd for Svaneke ville væ-
re helt perfekt. Så pakkede vi grej og 
biler, efterlod Allan og Rita til en dej-
lig gåtur på Hammer Knude, og drog 
mod Hullet (?). Da vi kom derned viste 
det sig dog, at vinden overhovedet ikke 
teede sig, som DMI og YR havde for-
udsagt. Nærmest tværtom. Det blæste 
en halv pelikan og bølgerne stod højt 
på molen. Når der nu var nybegyndere 
med på holdet (læs: mig), så besluttede 
holdet at prøve at køre lidt tilbage ad 
kysten og finde et mere roligt sted. 
 
Venlige folk v. Bølshavn 
Vi standsede ved Bølshavn og under-
søgte forholdene. De lokale havde 
gang i noget oprensning af havnen 
samt fælles frokost, men de syntes 
kun, at det var hyggeligt, at vi kom 
forbi. Vi gjorde derfor vores grej klar 
og alle var mere end klar til at komme 
i det våde element.  

Familietur til Bornholm 
Pinsen 2017 
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Tekniske udfordringer: 
Jeg tror, at de fleste havde et godt dyk 
men for mig var det ak, noget skidt. 
 
På molen viste det sig, at da jeg satte 
tryk på min flaske, så fes der lystigt 
luft ud af min flaske – og det på trods 
af, at jeg havde været på udtjeknings-
dyk og efterfølgende fået nogle lækre 
silikone o-ringe fra ScubaGear på 
Amager. Hmm, nå men mine erfarne 
dykkermakkere mente, at det måske 
kunne være min kobling på regulato-
ren, når nu det andet var tjekket, så jeg 
kunne låne Morgils regulatorsæt. Det 
var jo vældigt sødt af ham og jeg tak-
kede ja, selvom mit kompas sidder på 
min egen regulator.  
 
Uden kompas: 

Jeg tænkte, at så måtte min dykker-
makker, Ishøj, jo finde vej og jeg blot 
følge med. Det gik også fint, lige indtil 
vi nåede 8 m og jeg tænkte, at nu er det 
fint med lidt luft i vesten. Jeg trykkede 
en gang, jeg trykkede en gang til og af-
ventede og jo, lidt mere ville være fint 
og trykkede en tredje gang, hvorefter 
knappen satte sig fast, luften blev bare 
ved med at puste ind i vesten, hvoref-
ter jeg fortumlet kunne fortsætte op i 
overfladen …… nedtur selvom det var 
optur (!).  
 
I overfladen: 
Jørn kom direkte op og hentede mig og 
vi dykkede ned igen og resten af turen 
turde jeg ikke komme luft i vesten – så 
det var et øv-dyk for mig. Det skulle 
senere vise sig, at der var en ridse i 
koblingen og det var den, som var 

Ole og Mogens ved Bølshavn. Parate til at gå i vandet. 
/Foto: Stidsen (Klip fra en videofilm)   
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skyld i hele miseren. Desuden sad der 
sand og snavs i knappen, men Tommy 
hos ScubaGear hjalp mig med at rense 
alt mit udstyr og udskifte koblingen. 
En sidegevinst var viden fra Foto-Ole 
fra dengang før man havde inflator 
slanger – dengang pustede man luft i 
vesten. God viden fra garvede makke-
re. Det skal øves, så jeg en anden gang 
bedre kan hive slangen fra og klare det 
manuelt.  
 
Er vestsiden til noget? 
På vejen hjem fra den dykkertur blev 
vi enige om at tjekke vestsiden af 
Bornholm for dykkersteder, når nu 
vinden havde tænkt sig at ligge i øst. 
Det blev en meget hyggelig sightsee-
ing med mange stop. 
 
Rita og Allan havde hygget sig med en 
fin gåtur men havde godt nok undret 
sig over vores sene ankomst. Vi hvile-
de lidt og fik derefter et fantastisk af-
tenmåltid i den ene hytte, hvor Rita 
forkælede os. Et glas vin og god snak 
om politik og musik fra vores ungdom 
– ikke for sent i seng dog, for vi ville 
jo gerne have en god dykker søndag. 
 
Så blev det søndag: 
Op søndag morgen og morgenmad i 
hytte, da vejret var, ja – lidt trist. Det 
kan ikke tage modet fra et par brave 
dykkere og vi var hurtigt klar til af-
gang.  
 
Lige præcis da, fik vores formand en 
god ide! Han og Stidsen ville lige tage 
op på Knuden og tjekke om ikke det 
var et godt sted at dykke fra. Vi andre 
satte tempoet ned, selvom vi egentlig 
gerne ville af sted og dykke. Der gik jo 
så en lille halv til hel time med at vente 
og de vendte glad tilbage og fortalte, at 
det var et fint sted – hvis man altså 
havde båd med, hvilket vi ikke havde! 
 

Sandkås strand: 
Nu var det efterhånden begyndt at reg-
ne og da vi kom til dykkerstedet, Sand-
kås, stod det ned i lårfede stråler. Det 
er jo sådan set ligegyldigt, når man al-
ligevel skal i vandet, så vi fik hurtigt 
aftalt nogle makkerpar. Gianelli og jeg 
ventede, mens henholdsvis Foto-Ole/
Ishøj og Morgils/Mogens var i vandet.  
 
Vi var sådan set klar, da de 45 minutter 
var gået men det skulle vise sig, at 
sidstnævnte havde kæmpet en hård 
kamp for at komme tilbage på land 
pga. strøm, høje bølger og hvad ved 
jeg, så det var snarere 2 personer skyl-
let op fra et strandet skib end 2 friske 
dykkere og så besluttede jeg, at det 
dyk kunne jeg godt undvære. Vi hjalp 
vores dykkere i land, fik pakket sam-
men og kørte hjem i tørvejr på cam-
pingpladsen. 
 
Tarteletter og stegt flæsk: 
Og hvad havde vores familiemedlem-
mer så lavet i det regnvejr? Tjo, Allan 
og Rita var taget på restaurant i Ekko-
dalen og hyggede med en Svaneke Pils 
og en tartelet på størrelse med et kål-
hoved – pga. regnen var de nødt til og-
så at drikke kaffe på stedet  
 
Vi havde besluttet, at aftensmaden 
denne sidste aften skulle være på en 
kro i gåafstand og der kunne man få 
stegt flæsk ad libitum. Der var intet 
køkkenudstyr i det store køkken på 
campingpladsen og så var det svært at 
lave mad til så mange mennesker. Kro-
en var dog et gevaldigt hyggeligt sted 
og vi fik hurtigt liv i de foregående da-
ges snak og diskussioner om politik, 
musik m.m. fra dengang i tidernes 
morgen, hvor vi var unge  
 
Kan det så gentages? 
Vil jeg anbefale det til en anden gang? 
Det kræver et kinder-æg, altså tre gode 
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ting: 
 
 
Hvervekampagne: 
Kampagnen for hvervning starter 
straks i det nye år! Jeg har netop fun-
det ud af, at der er en familie i min nye 
1. Klasse, som har taget certifikat og 
været aktive dykkere i Baracuda, men 
som har holdt pause pga. små børn. De 
skal da med. 
 
Hvilket barn vil ikke gerne på ferie 
med sin dansklærer ….. 
 
 
 
 

1. Godt vejr – og det tror jeg på; det 
kan umuligt blive så dårligt to år i 
træk. 

 
2. Dykkersteder – vi har nu erfaring 

med flere steder og desuden er vi 
flere med bådcertifikat og B-
kørekort, så båden skal med. 

 
3. Vi skal have flere med – og flere 

familier. 

Efter dykket 2. Pinsedag. Super vejr. Men desværre havde de store dønninger fra 
SØ efter blæsten efterladt en sigt på 50 cm ved Hullehavn. Så bare det at holde tre-
mandsholdet samlet var en bedrift. /Foto: Stidsen (klip fra video) 
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5 + 1 stjerner: 
Jeg giver turen 5 stjerner ud af 5 muli-
ge på grund af dejligt samvær. Dog in-
kasserer den kun 1 stjerne i forhold til 
dykning  
 
 
Jeg har dog taget revanche med et par 
fyraftensdyk, en tur til Nordhavn og en 
til Hven  
Med dykkerhilsen Lise 
 
/Tekst: Lise B. 

Artiklens forfatter (til højre) på tur i Nordhavnen sammen med bl.a Eva og Birgit . 
Det må være royale vink de viser her, tæt på Kongeskibet  /Foto:FotoOle 
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TERNEN, SYDLIGE KATTEGAT, 
JUNI 1986 
 
Denne gang er Stidsens historiske no-
ter fra en tid hvor klubben seljede 
med den nu fra 
TV berygtede 
Dynamit-Åge. 
Det gør ikke hi-
storien kedlige-
re 
/red. 
 
Vragture 
Vragturene med 
Dynamit-Åge’s 
båd Ternen ud-
gik fra de Nord-
sjællandske 
havne. Ternen 
var en tidligere 
svensk told-
krydser med to 
motorer og kun-
ne derfor sejle 
temmelig hur-
tigt, men da 
skipper var jyde 
og dermed spar-
sommelig blev 
der som regel 
kun sejlet for 
halv kraft for at 
spare på brænd-
stoffet.  
 
Humor 
Af og til more-
de Åge sig med 
pludselig at give 
båden fuld kraft 

fremad, så dykkerne måtte klamre sig 
til rælingen for ikke at falde overbord. 
 
Kuffen: 
Et af de vrag vi dykkede på var Wil-
helm, også kaldet Kuffen. En kuf er et 

Stidsen’s Historiske foto’s mm.  

På fotoet ses El-Poul på Ternens dæk i færd med at skære trawl 

fri af ankeret. Det anker ligger i dag ude foran klubhuset. 
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mindre fladbundet lastfartøj, bygget til 
at sejle i de hollandske kanaler. Wil-
helm var ca. 30meter lang og forliste 
30.oktober 1944 i det sydlige Kattegat. 
Årsagen til forliset kendes ikke, men 
alle ombordværende kom i redningsbå-
den og kom i land på Sjællands Odde, 
medbringende skibets klokke, som 
mange vragdykkere sikkert siden har 
spildt tiden med at lede efter. 
 
Vraget var dengang i 1980’erne næsten 
intakt og lå på 18meter vand. Man 
kunne svømme ned i lasten og derfra 
videre ind i rummet i forskibet.  
 
Her fik min makker viklet sig godt og 
grundigt ind i mellemlinen, så han til 
sidst ikke kunne bevæge sig. Der blev 
hvirvlet en masse mudder op så mak-
keren var tæt på at gå i panik. Jeg fik 
forsigtigt viklet ham fri af linen og vi 
blev bagefter enige om at det nok ikke 
var så smart at dykke med mellemline 
på et vrag, hvilket dengang stadig var 
ret almindeligt. 
 
Et kendt anker: 
Et af de andre dykkerhold havde ude 
på havbunden foran vraget fundet ski-
bets anker. Det var viklet ind i et fiske-
trawl, så nogle af dykkerne mente vi 
ville gøre fiskerne en tjeneste ved at 
hæve ankeret.  
 
Det ville desuden tage sig godt ud på 
græsplænen foran klubhuset hjemme i 
Ballerup. Et tov blev bundet i ankeret 
og med Ternens spil kom det op til 
overfladen. En dykker hoppede i van-
det for at skære trawlet fri, men det vi-
ste sig at være en større opgave end 
forventet. Alle dykkerne hev i ankeret 
for at på det op på dækket, men det var 
ikke til at få op. Vi var tæt på at opgive 
da Åge kom os til hjælp og det lykke-
des os at få ankeret op.  
 

Da jeg skulle på vragtur med Ternen 
igen om søndagen fik jeg lov til at 
overnatte ombord. Skibet var velforsy-
net med spiritus så det blev en fugtig 
og munter lørdag aften. Åge under-
holdt os med røverhistorier og næsten 
sande beretninger fra sine mange vrag-
dykninger i de danske farvande. Ikke 
alle disse historier tåler dog gengivelse 
i dette blad, men nogle af dem findes 
sikkert i den bog der er skrevet om Dy-
namit-Åge’s spændende liv. 
 
/Tekst og foto: Stidsen 
 
 
 
P.S: Her er muligvis den bog, som 
Stidsen nævner . /red 
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Opslagstavlen 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Baracuda Sportsdykker-
klub Ballerup 
Lørdag d. 18/11 2017 kl. 13:00 i klublokalerne 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende 
punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år 
3. Beretning fra udvalgene og gennemgang af udvalgenes aktivitetsplaner 
4. Afsløring af årets Baracuda 
5. Godkendelse af revideret regnskab 
6. Forslag til opdatering af vedtægter 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingentets størrelse 
9. Valg af bestyrelse: 
Valg af næstformand: Henrik P. er på valg. 
Valg af kasserer: Leif H. er på valg. Genopstiller ikke. 
Valg af bestyrelsesmedlem: Lars H. N. er på valg. 
Valg af bestyrelsesmedlem: Lars H. er på valg. 
Valg af suppleant: Jørn I. er på valg. 
Valg af suppleant:  
Valg af revisor: Eva R. er på valg. 
Valg af revisor: Steen B. er på valg. 
Valg af revisorsuppleant: Jesper M. er på valg. 
10. Valg af Udvalg 
Klubbens udvalg skal genbesættes, og udvalgene fortsætter i det omfang der fort-
sat er behov og interesse i arbejdet. For tiden har klubben følgende udvalg: 
Uddannelses- ,Materiale-, Hus-, Tur-, Redaktions-,Web-, Bar-, Fest-,  
Fyraftensdyk-, Foto-, Sikkerheds- og PR-udvalg  
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. 8. november 2017 
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Opslagstavlen 

Vragtur til  
Polen 
 
For et par uger siden var jeg en smut-
tur til Bornholm. På en køretur forbi 
Nexø havn opdagede jeg et skib, hvor 
der var en del dykkeraktivitet. Der 
blev rumsteret med flaskesæt og det så 
ud til at de var ved at klargøre grej til 
et dyk. 
 
Et polsk dyk-
kerskib: 
Jeg fik en 
snak med 
dem og fandt 
ud af, at det 
var et polsk 
skib, der var 
blæst inde. 
Det var hel-
ler ikke det 
bedste dyk-
ker vejr, 
vindmæssigt. 
Jeg spurgte 
lidt ind til 
muligheder-
ne for at vragdykke i den polske del af 
Østersøen.  
Ifølge dem var der masser af vrag, bå-
de på dybt vand og på lidt mere mode-
rat dybder, hvor vi plejer at kunne væ-
re med. 
Jeg har efterfølgende undersøgt lidt om 
muligheden for at for at komme der 
ned. 
 
Dykkercenter i Gdansk: 
En af dem jeg talte med på Bornholm, 
har et dykkercenter i Gdansk. Jeg har 

tjekket hans hjemmeside og det ser ud 
til, at vi kan købe ture igennem ham 
for ca 500-600 kr pr dag. 
 
Forarbejde  
Det tager en time at flyve til Gdansk 
og koster ca. 1.100 kr. Tilsvarende kan 
man køre i bil på ca. 10-11 timer (800 
km). Der er fordele og ulemper ved 
begge løsninger. Jeg er frisk på begge, 
hvis der er nogen er har lyst til at være 
med på at dykke vrag i Polen. Vi kan 
eventuelt møde i klubben for at resear-
che lidt på hvilke vrag der kan være in-

teressante og 
hvilke indlo-
gerings-
muligheder. 
Og kan jeg jo 
også tage en 
snak med 
ham jeg 
mødte på 
Bornholm. 
Der skal la-
ves et mere 
præcist bud-
get, når der 
er besluttet 
noget, men 
jeg vil ikke 

gøre mere selv, før jeg har loddet 
stemningen for sådan en tur.  
 
Interesseret? 
Er der er nogen der har lyst til at der 
skal arbejdes videre med sådan en ide, 
vil jeg gerne høre fra jer på ole-
bro@baracuda, eller på telefon: 3110 
1955.  /Ole B. 
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Jeg skriver dette indlæg til dykkerven-
nerne i Baracuda for at i andre rutine-
rede og ældre dykkere ikke skal klum-
re i det ligesom jeg just har gjort det. 
Slå autopiloten fra og følg den lærdom 
du fik da du tog dit dykkercertifikat. 
 
Jeg er 69 år og har dykket flittigt de 
sidste 30 år over hele kloden. 
 
Torsdag 6 juli 2017 deltog jeg i dyk-
kerklubbens Baracudas fyraftensdyk 
ved Tryggerdammen syd for Helsin-
gør. Det er en herlig tradition vi dyrker 
i sommerhalvåret.  45 min dykkertid til 
14 meter, roligt ned og op igen. 
 
Med fly på vej til London: 
12 timer senere sad jeg i et passagerfly 
med kurs mod Gatwich nær London.  
Vi skulle til airshow ved Duxford. Da 
flyet nærmede sig fuld flyvehøjde blev 
jeg vildt svimmel  og faldt i søvn. Kort 
efter opdagede min kone, at jeg sad 

med hovedet bagover og snappede ef-
ter vejret. Hun tog fat i mit hoved og 
opdagede at mine øjne var vidt åbne og 
uden liv.  Så blev der travlhed i kabi-
nen. Personalet kom med iltudstyr og 
jeg kom til bevidsthed, men var meget 
uklar. Flyet dykkede og gashåndtaget 
sat i bund så flyet landede i Gatwick 
15 minutter før planlagt.  
 
Med ambulance til tryktank: 
En læge kom ind i flyet og førte mig til 
den ventende ambulance. På sygehuset 
East Surrey Hospital Redhill blev taget 
blodprøve, EKG, X ray af lunger og 
hele overkroppen og mit hoved lagt i 
en CT scanner. Alt var normalt, da jeg 
er i god fysisk form, ikke ryger og le-
ver et aktivt liv.  Undersøgelserne blev 
udført hurtigt og grundigt. 
Så blev jeg ført ud til en ambulance 
der med fuld udrykning kørte igennem 
Londons myldretid til Whipps Cross 
University Hospital – Leytonstone. 

Dykning  og  passagerflyvning 

Fra Trykkerdammens hyggedyk………..……..over Nordsøen  
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Her blev jeg sat i trykkammer og tryk-
ket ned til 18 meter i 6 timer. Fik ma-
ske på og indåndede ren ilt i perioder 
20 min/pause 5 min uden maske. 
Dagen efter fik jeg endnu en behand-
ling i 2½ time. Så mens de andre så 
flyshow lå jeg og så op i loftet i en 
hospitalsstue. 
 
Hospitalet ville gerne beholde mig til 
behandling ugen ud, men det sagde jeg 
nej til. Den behandlende læge mente at 
jeg havde pådraget mig en hjerneskade 
og at trykbehandling kunne afbøde 
virkningerne.  
 
Hjerneskade? Test dig selv: 
Han testede mig og du kan jo prøve 
selv at udføre testen. Stil dig på gulvet 
og placer dine fødder på linje med den 
ene fod foran den anden. Læg dine ar-
me over kors på dit bryst. Luk øjnene 
og hold balancen. Hvis du falder til en 
af siden har du en hjerneskade og det 
mente den behandlende læge at jeg 
havde pådraget mig. Jeg har prøvet te-
sten på flere af Baracudaerne når vi har 
været på dyk og må erfare at flere af 

mine venner er hjerneskadede. 
 
Og så med tog: 
Min kone fløj hjem med de øvrige 
flyshow deltagere og jeg tog toget. Det 
tog godt 20 timer og var en fantastisk 
oplevelse, hvor jeg snakkede med 
mange unge eventyrlystne mennesker, 
der skulle ud at se verdenen ligesom 
jeg selv gjorde det da jeg var i samme 
alder. 
 
Har det godt: 
I dag 3/10-17 har jeg det godt, men er 
umådelig flov over alt det postyr jeg 
har forårsaget.  Jeg skriver dette til jer 
andre så i ikke pr. automatik kommer 
til at bringe jer i samme situation. 
 
/Venlig hilsen Gearløs 

med fly ………………………………...……...til en tur på hospitalet 
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Hvis det er lidt længe siden, at du har 
været i vandet og føler dig lidt rusten 
og gerne vil i gang igen med dyknin-
gen, så kan jeg anbefale at deltage fyr-
aftensdykkene, da det er nemt og over-
skueligt at komme i vandet.  
 
Det er nemt og bekvemt: 
Det er ganske enkelt: mød op på stan-
den torsdag aften, få grejet på og gå i 
vandet med din makker og nyd det den 
vægtløse fornemmelse. 
Du har oven i købet chance for at ople-
ve noget interessant eller sjovt. Det er 
min erfaring, at man på alle dyk ople-
ver et eller andet særligt. Måske finder 
du en reje eller fladfisk, som tror sig 
kamufleret i sandet eller nogle fisk, 
som er nysgerrige og bliver hos dig.  
Eller måske ser du et krabbeslagsmål – 
det er alt sammen lige til at blive i godt 

humør af. 
 
I skrivende stund er sæsonen for fyraf-
tensdykkene overstået, efter det afslut-
tende natdyk den 5 oktober 
 
Omskifteligt vejr: 
Sæsonen har desværre været præget af 
det omskiftelige vejr med megen blæst 
og regn, hvilket har været medvirken-
de til en forholdsvis ringe deltagelse 
selv på de obligatoriske fyraftensdyk 
med båd i juli, hvor Allan stillede op 
som bådfører. Det har været nødven-
digt at aflyse flere dyk af denne grund. 
 
Den gode nyhed er dog, at det enkelte 
torsdage har været med godt vejr har 
været god tilslutning og fine dyknin-
ger. 
 

Fyraftensdyk m.v. 

Fra Humlebæk inden det blev mørkt nok til natdyk /FotoOle 
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En lukket fest: 
Der har heldigvis været en mindre 
gruppe af klubmedlemmer, som jævn-
ligt er mødt op om torsdage sommeren 
igennem for at dykke og bagefter hyg-
ge sammen omkring grillen, mens so-
len går ned. Dette giver jo kontinuitet 
og sammenhold i klubben. Man kunne 
godt tro, at det så var en lukket fest, 
men det er på ingen måde tilfældet, for 
alle klubmedlemmer er velkomne til at 
deltage, og det er bare rart at se nye 
ansigter.  
 
Nye tilmeldingsmåder: 
Personligt synes jeg det fint med disse 
fyraftensdyk, og jeg glæder mig hver 
torsdag til at komme i vandet. Men 
som arrangør er det ikke særligt inspi-
rerende med den ringe deltagelse, som 
sandsynligvis skyldes det meget om-
skiftelige vejr, selvom tendensen også 
var der sidste år.  
 
Der er forsøgt med forskellige tilmel-

dingsmåder og frister, så det skulle bli-
ve så enkelt og fleksibelt som muligt, 
uden at det har haft nogen effekt. I den 
kommende vintersæson kan det så bli-
ve tid til at tænke over, om det kan gø-
res anderledes eller om fyraftensdyk-
kene skal udfases som egentlige klub-
arrangementer. 
 
Hvis dette skulle blive opfattet, som 
om jeg er træt af fyraftensdyk, så kan 
jeg sige, at det er jeg ikke – tværtimod. 
Jeg prøver bare på at finde en form, 
som vil kunne få flere til at deltage.  
Så jeg håber, at vi ses på stranden, når 
sæsonen starter igen til næste år. 
/Tekst:og foto: Foto-Ole  

En lille Torsk stikker af , da den blev forstyrret midt om ’natten’ /FotoOle 
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Formanden har 
ordet 

Så er sommeren efterhånden ovre og vi 
går den mørkere tid i møde. Ballerup 
Kommune er ved at have svømmehal-
len i åbningsklar stand og vi venter 
med længsel på en endelig åbningsda-
to.  
 
Nyt fra kommunen: 
Kommunen meddelte for kort tid siden 
at der er bevilliget brikker i stedet for 
nøgler til klubben. Det betyder at der 
bliver brik på døren inde i forrummet 
(til Baracudas lokaler) og til garage-
bygningen.  
 
Der bliver tale om at Ballerup kommu-
nen administrerer brikkerne, som er 
personlige og som med stor sandsyn-
lighed skal afhentes og kvitteres for på 
rådhuset.  
 
Hvis vi kan lave en ordning så det kan 
klares i klubben vil vi naturligvis det; 
men nu er I advaret om ”worst case”. – 
Tak til Lars-Henrik for et godt lobby-
arbejde.  
Da kommunen ringede med den gode 
meddelelse om brikkerne kom det også 

frem at flugtvejsdørene i bygningen er 
sat planlagt udskiftede. Hvornår vides 
endnu ikke. 
 
Aktivitetsniveauet: 
Aktivitetsniveauet hen over sommeren 
har været meget lavt. Der har været 
bådture som er aflyst på grund af 
manglende deltagelse og der har været 
aflyst fyraftensdyk. Aflysningen af fyr-
aftensdyk er nu på grund a vejret; men 
flere fyraftensdyk har været med 2 el-
ler 3 deltagere.  
 
Foto-Ole og jeg vil lægge hovederne i 
blød for at prøve at finde en endnu let-
tere løsning for tilmelding og afvikling 
af fyraftensdyk for vi synes begge at 
det er en vigtig ting for klubben. 
 
Flere ture: 
Der har været afviklet ture; blandt an-
det til Bornholm, hvor den sociale side 
var af større succes end den dykker-
mæssige; men der er klart et behov for 
at dyrke ture hvor der kan deltage fa-
miliemedlemmer som ikke er dykkere. 
 
Ubådsmassakren er genbesøgt. Herfra 
skal blot huskes på at nærved hændel-
ser skal rapporteres og ikke bare tales 
om. Nøjes en mindre kreds med at tale 
om hændelser, kommer de ikke ud til 
mange på en ensartet måde og lærin-
gen af hændelsen kan let udeblive. 
 
Vedligehold af båd: 
På mindst en bådtur er det opdaget at 
der er enkelte ting ved bådens vedlige-
holdelse der halter lidt. Materialeud-
valget vi derfor til vinter indkalde til et 
møde om bådens vedligeholdelse – her 
er det ikke den årlige vintervedligehol-
delse, der tænkes på; men den løbende. 
Lad os håbe at der er flere der har lyst 
til at give en hånd med til at få båden 
topgejlet.  
 



23 

 

 

Til lykke: 
Foto-Ole er i sommerens løb blevet nr. 
5  i disciplinen makrofotografering ved 
DM i undervandsfoto. Stort tillykke og 
held og lykke med deltagelsen i de 
kommende verdensmasterskaber i Me-
xico til november 
 
Vedtægter: 
Bestyrelsen har arbejdet flittigt på ved-
tægtsopdatering så de kan blive lidt 
mere tidssvarende. Vedtægtsændrin-
gerne vedhæftes den mail du modtager 
med indkaldelsen til generalforsamlin-
gen- så hvis ikke du har holdt din mail-
adresse opdateret – så er der en rigtig 
god anledning her! 
 
Jeg håber at alle vil hilse vedtægtsæn-
dringerne velkomne og stemme for 
dem ved generalforsamlingen 18. no-
vember. På generalforsamlingen 2017 
sker der det fuldstændigt underlige at 
Leif forlader posten som kasserer. Tak 
for en god og sikker indsats igennem 
lang tid.  
 

Nye kandidater 
Bestyrelsen leder nu efter nye ansigter 
(eller gamle) som kan indgå – af ved-
tægterne ses at der i år skal vælges 
næstformand, kasserer, 2 bestyrelses-
medlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer 
(forhåbentlig for sidste gang) og 1 re-
visorsuppleant.  
 
Vi har tilsagn om at en person gerne 
vil overtage kasserer posten efter Leif 
og det er bare glædeligt. 
Jeg glæder mig til at se rigtig mange til 
generalforsamlingen 2017 – sæt kryds 
i kalenderen ud for 18. november.  
 
/Formanden 

Dette er ikke formandens alter ego. Der var bare plads til et  billede af en gl. krebs i 

en grusgrav i Roskilde, snuppet på en gråvejsdag i oktober. /Foto: FotoOle. (Red.) 
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I dette nummer er det Henrik P., som 
mange kender som instruktør og besty-
relsesmedlem, der er til makkertjek. 
 
Hvornår og hvorfor begyndte du at 
dykke? 
Første eller anden gang? Første gang 
jeg ”gik til dykning” var med min da-
værende Svoger, da han var i gang 
med at tage et kursus i IBM’s firma-
dykkerklub. Jeg var 11 år og med for 
at blive lidt mere fortrolig med vand – 
havde faktisk vandskræk på det tids-
punkt – og syntes vandet var meget 
bedre med ABC-udstyr på…  
 
Næste gang: 
Anden gang, var lidt tilfældig. Peter og 
jeg gik på Teknikum sammen, og lige 
da vi var færdige, snakkede han om, at 
han og en anden vi havde læst sammen 
med, kiggede på at starte til noget dyk-
ning. Kom vist til at sige at det var jeg 
da også frisk på – med mine erfaringer 
med ABC i erindring, og Jaques Cou-
steau på nethinden, og total fortræng-
ning af at jeg aldrig havde svømmet 
mere end 25m uden pause! 
 
Hvor mange dyk har du haft? 
Rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke 
helt har et svar på… Min logbog siger 
ca. 256, men må indrømme at ikke alle 
dyk er loggede. Ups – dårligt eksempel 
for eleverne  
 
Mit gæt er et stykke over 400, men 
med en meget stor del af dem som dyk 
med elever på lægt vand 
 
Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 
og hvorfor? 
Det afhænger af forholdene. Jeg har en 

4mm heldragt til dyk sydpå, 8mm se-
midry til dansk sommer og en com-
pressed neopren tørdragt til forår/
efterår – udover den mest brugte, som 
er shorty-en til svømmehallen… Har 
haft 2 trilaminat tørdragten, som må-
ske nok er mest komfortable over 
vand, men som man bliver lidt træt af 
at svømme med, da vandmodstanden 
er for stor efter min mening (og efter-
hånden også fysik) 
 
Hvordan vil du beskrive dig selv, som 
dykker. (teknisk-, vrag- eller 
'blomster-dykker' eller lignende)? 
Jeg elsker et flot vrag, men der er me-
get langt imellem… og holder også 
rigtig meget af naturdyk med flotte 
fisk, og meget gerne koraller.  
 
Men for at være helt ærlig, er jeg vel 
efterhånden snarere en tv-dykker. 
 
Er der noget du er specielt glad for ved 
dykning? 

 

  Makkertjek  



25 

 

 

Ja – vægtløsheden… På gode ryg-dage 
(som der efterhånden er for langt imel-
lem), er det dejligt bare at ligge og dri-
ve afsted under vandet. Til gengæld er 
jeg træt af at slæbe udstyr, specielt bly 
og flaskesæt. 
 
Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og kan 
du beskrive et konkret dyk? 
Der kan være rigtig mange ting: God 
sigt, flot vrag, flotte fisk/koraller, en 
ny elev der udstråler begejstring over 
det nye element… Af konkrete kan jeg 
nævne 2 på Seychellerne: En morgen-
snorkel tur fra båd, hvor jeg lå og 
svømmede side om side med en Eagle 
Ray, der lige vendte hovedet for at se 
hvad jeg var for en fisk, og et kedeligt 
dyk, hvor vi var droppet af forkert i 
forhold til revet, men hvor der pludse-
lig svømmede en stor flot Sejlfisk forbi 
– imponerende syn der gjorde et kede-
ligt dyk til en oplevelse for livet 

 
Har du haft 'et dårligt dyk, og kan du 
beskrive, hvad der skete? 
Med det antal dyk, har der da været et 
par stykker. Det farligste har nok været 
på Malta, hvor vi svømmede ud gen-
nem kanalen fra Inland Sea (Gozo) til 
åbent hav uden at have checket vandet 
på ydersiden… Det gik fint udad, hvor 
vi har på en god dybde, men ind på lidt 
lavere land, fandt min makker og jeg 
lige pludselig ud af, at i brydningszo-
nen kan vand skifte fra dyb-blåt til 
mælkehvidt på ingen tid… Man havde 
ingen fornemmelse for op/ned og kun-
ne intet se. Heldigvis reagerede jeg rig-
tigt i situationen ved at dumpe luft, og 
lade mig dale ned i klart vand. Min 
makker tænkte ikke lige så klart, og 
kom i karambolage med en klippe un-
dervejs, med et sår i hovedbunden som 
resultat. Vi kom dog fint ind gennem 
kanalen, men rart var det ikke lige 
der… Og så har jeg prøvet en regula-
tor, der ikke helt ville lukke for luften 
igen på 30m – det er skisme koldt for 
bisserne. 
 
Har du oplevet en uheldssituation på et 
dyk? 
Udover ovenstående tæt-på, har der 
været et par stykker, som jeg ikke di-
rekte har været en del af: En af mine 
elever, der fik dykkersyge på et elev-
dyk (selvom vi havde været konserva-
tive med tiderne!), og en ung svensk 
pige, der valgte at springe fra klipperne 
i havnen i Lysekil lige da et af vores 
dykkerhold var stort set nedenunder. 
Tror hun blev noget chokeret over den 
hurtige redning! 
 
Er der nogle specielle ting du altid af-
taler med din makker inden i 
dykker (tegn eller andet)? 
Vi aftaler gerne hvem der er parleder, 
tid, retning og dybde. Hvis det er en 
elev, gennemgår jeg tegnene for kurs, 

Henrik tjekker konsollen  ved indviel-

sen af den nye båd  (2009)  
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Hvem skal have makkertjekket næste 
gang og hvorfor? 
Det må være Stidsen. Ham har jeg væ-
ret på mange spændende kutterture 
med i tidens løb.  
 
/Tekst: Henrik  

vende om, viser hvordan jeg vil ha’ 
dem til at vise mig flasketryk mv. 
 
Er der nogle ting som du burde omtale 
eller spørge om, men ikke altid 
Husker? 
Sikkert, men jeg kan ikke huske dem. 
 
Er der noget udstyr du drømmer om at 
få fat i, eller er der noget du 
sværger til? 
Jeg drømmer om et blybælte, der ikke 
vejer noget, eller en ny ryg… Jeg 
sværger til Poseidon regulatorer. Den 
måde de leverer luft på passer altså ba-
re bedst til mig.  
 
Og så drømmer man vel altid om en ny 
dykkerlygte, et fedt UV kamera, UV 
scooter og nogle finner der er lettere at 
tage af og på. 

Her sidder Henrik i midten til højre sammen med tidligere formænd ved klubbens 

jubilæum i 2012. / FotoOle 
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Endnu en gang har jeg været til DM i 
UV-foto, som Dansk Sportdykker For-
bund afholder hvert år forskellige ste-
der i Danmark den første weekend i 
september .  
 
Konkurrence: 
Her har de udtagede uv-fotografer mu-
lighed for at dyste om at tage det bed-
ste billeder under de omstændigheder, 
som et udvalgt dykkersted giver.  
 
Vilkår:  
Der er afsat fire timer til fotografering, 
udskiftning af optik og omstilling af 
kamera, pause, drikke mv. Efter udlø-
bet af konkurrencetiden skal hukom-
melseskortet fra kameraet skal afleve-

res.  For mit vedkommende blev det til 
en samlet tid på ca. 2,5 time i vandet. 
Som et ekstra plus, så har man mulig-
hed for at lære noget ved at se, hvor-
dan andre fotografer griber sagen an 
og se billedresultater heraf. 
 
Den ukendte dommerkomite: 
Hvert år er der en for deltagerne 
ukendt dommerkomité, som skal be-
dømme de indleverede billeder og ran-
gere dem. En ikke altid en nem opga-
ve. Dommerne har naturligvis forskel-
lige præferencer og meninger om, 
hvad der er godt og skidt. Derfor kan 
man ikke regne med, at hvad der gjaldt 
sidste år også vil gælde i år.  
 
Hvert år gætter man på, hvad dommer-
ne kan lide dette år, når man udvælger 
sine billeder, men det er en næsten 
umulig opgave – minder noget om lod-
trækning. 

DM i uv-foto 2017 

Et af de billeder der ikke blev placeret /FotoOle 
Se alle billeder og resultaterne her: 
http://uvfoto.sportsdykning.dk/nyheder/dm-uv-foto-2017-resultat/  
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Arrangementet blev (som nævnt)  i år 
afholdt på Djursland med base på 
Fuglsøcentret. Det var en fin dag med 
sol og lidt vestlig vind, og det valgte 
dykkersted blev ”Draget”, som tilfæl-
digvis netop var blevet beskrevet i au-
gust nummeret af Sportsdykkeren.  
 
Her havde man så mulighed for at dyk-
ke i tangbælterne tæt inde under land 
eller svømme lidt længere ud til den 
skrånende bund ned til en dybde af 7 – 
9 meters dybde.  
 
Resultaterne: 
Der er på Dansk Sortdykker Forbunds 
hjemmeside en nærmere 
beskrivelse under Under-
vandsfoto, og her kan de 
billeder, som fandt nåde 
for dommernes øjne ses. 
Efter mit held sidste år, 
hvor jeg vandt DM´et, var 
min ambition blot at kom-
me i top10 med et billede. 
Dette lykkedes heldigvis, 
idet jeg fik en 5. plads i 
makrodisciplinen.  
 
Endvidere havde jeg den 
fornøjelse, at dommerne 
udtalte, at billedet ville 
være blevet nr.1, hvis det 
havde været helt skarpt -
hvad det ikke var. Så der 
er noget at arbejde med 
fremover. Billedet er end-
nu en søstjerne til den 
gamle redaktørs samling 
af hans favoritmotiv. 
Til verdensmesterskabet 
På baggrund af min første 
plads sidste år skal jeg 
være med til at repræsen-
tere Danmark i det kom-
mende verdensmesterskab 
i uv-foto, som CMAS af-

holder senere på året i Mexico.  
 
Det glæder jeg mig naturligvis enormt. 
Selvom jeg nok ikke har de store chan-
cer for en topplacering, så vil det under 
alle omstændigheder helt sikkert blive 
meget spændende og lærerigt. 
 
/Foto-Ole 
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Lørdag morgen. Næsten vindstille. 
Hvor kan dykkerturen gå hen, andet 
end til Wapper. 
 
En halv time på blankt vand. 
En halv time tog det kun at sejle dertil. 
Det skyldtes selvfølgelig det gode vejr. 
Men også at der, ligesom det meste af 
sæsonen, var yderst ringe deltagelse. 
En anden fordel var, at der var dejlig 
meget plads i båden. 
 
Vi nød selvfølgelig Allans indkøbte 
wienerbrød.  Der var desværre ikke 
dobbelt op, trods få deltagere.  
 
Overbookning: 
Jeg kan huske for nogle år siden, hvor 

der nærmest var overbooket, når vejret 
var godt, og der var udsigt til en tur til 
Wapper. 
 
Det var en skøn tur derud. Allan var 
rigtigt i sit es, med udsigt til at slå ha-
stigheds- og tidsrekorden. 
 
På lang afstand kunne vi se afmærk-
ningerne. 
 
Næsten sig selv: 
Vraget lignede næsten sig selv fra 
sidst, dog endnu mere faldet sammen. 
Jeg husker fra de første gange, at styr-
huset rakte op til 5-6 meter, og ankeret 
kunne kastes der.  
 
Man kunne endda se styrehuset  oppe 
fra båden.  MEN det er slut nu. Sådan 
går det med vrag, de falder sammen.

Dykkertur til 

Wapper 
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Dybe mørke dyk: 
Allan viste Christina skruen. Så hun 
fik rigtig introduktion til dybe, mørke 
dyk i Danmark. 
 
Troels og jeg tog den obligatoriske tur 
rundt, og endte med hyggedyk på lave-
re dybde, mens vi kiggede på de man-
ge muslinger, som stadig dækker det 
hele. 
 
Optisk illusion eller muslinger: 
Det bliver helt nostalgisk, jeg husker 
også et dyk med Dan for flere år siden. 
Vi var helt i svime over det kæmpe lag 
af muslinger vi så. De sad simpelthen 
så tæt og lignede en plan overflade, at 
INGEN andre havde lagt mærke til 
dem. 
 
Vi fik spist den medbragte madpakke 
og vendte hjemad. 
 
Allan og Christina tog et "andet" dyk 
inde under kysten syd for Stevns.  
 
Tak: 
Tak til Allan, som igen arrangerede en 
dejlig tur. 
 
/Tekst: Birgit 
/Foto: Allan 
  

Vores eneste elev Christina, som var 
parat til de 2 stjernede prøver, skulle 
selvfølgelig have sit ønske opfyldt. 
 
Jan O var adviseret som 2 stjernet in-
struktør, Eva var med som den trofaste 
hjælper på uddannelsesdyk, og selvføl-
gelig sejlede Allan vores gummibåd. 
Desuden deltog Lise og jeg selv. 
 
Kullen: 
Vi var alle glade, for Allan, som altid 
har helt styr på vejr, vind og strøm, 
havde udset sig KULLEN som dykker-
sted, fordi vejret havde tænkt sig at vi-
se sig fra sin bedste side. 
 
Marsvin: 
Vi sejlede som sædvanlig  ud fra Horn-
bæk, og jeg havde næppe sagt "hold 
øje med marsvinene" før de viste sig. 

Uddannelsestur 
 september 2017 

Det er hårdt arbejde både at redde og 

at blive reddet. 
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Ret tæt på. Så vi tydeligt kunne se de-
res buede rygge, når de svømmede. 
Det giver altid et lille sus, når de viser 
sig. Egentlig er de der jo sikkert altid, 
det er bare sjældent, man kan se dem 
pga. bølgerne. 
 
Redningsøvelser: 
Det var perfekt til dykning ude på 
spidsen. 
Vi startede med redningsøvelsen for at 
tage den største udfordring først. Det 
overraskede også denne gang, hvor 
svært det egentlig kan være at holde en 
rimelig opstigningshastighed. Jeg fik 
ikke dykket meget på turen, men jeg 
blev reddet 3 gange. Og det uden at få 
tørdragt squeeze, som jeg har prøvet 
før. Og uden at miste mit bly som sid-
ste gang, jeg skulle reddes op i båden. 
 
Under springlaget: 
Mens Christina hvilede sig oven på 
strabadserne tog Allan et dyk med Eva 
og Lise. Jeg tror, de frøs om fingrene, 

for de syntes Allan havde opholdt dem 
lidt længe under springlaget. 
Jan sluttede af med at udføre de sidste 
prøver med Christina, som f.ex. dyb-
dedyk. 
 
Nu manglede hun bare natdykket*), 
men det er en helt anden historie. 
/Tekst: Birgit 
/Foto: Allan 
 
 
 
*) Natdykket som Christina var med 
på fandt sted ved Humlebæk.   
Og hermed var de to stjerne i hus. Til 
lykke. 
 
Se bl.a side: 20    /Red. 

Der evalueres ovenpå dagen. Foto: Allan. 
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