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Forside: 

Øverst: 
En detalje fra dykket på Ærøsund. Se 
side 6.  /Foto: FotoOle 
Nederst: 
”Jeg dykkede sammen med den gamle 
redaktør, og vi havde begge hårdnak-
ket holdt fast i at bruge våddragt, da 
det jo kun var september. Sidst på dyk-
ker, hvor vi begge frøs, endte vi under 
sikkerhedsstoppet ved pælene til en 
lille badebro. Der er ofte lidt liv sådan 
et sted, og jeg svømmede hen og fik 
øje på et par krabber, som balancerede 
på siden af en af pælene og tog et par 
fotos. Pludselig så jeg ud af øjenkro-
gen en tredje krabbe, som straks gik i 
angrebsstilling, og jeg tog et hurtigt 
foto af den, hvorefter vi svømmede ud 
fra kysten for at møde båden. 
Hjemme så jeg til min overraskelse, at 
det var blevet et fint billede af ikke 
bare én men to krabber, idet den store 
simpelthen bar rundt på en lille makker 
– hvorfor det?” /FotoOle 

 
Bagside: 
Ud over de to forskellige blå nuancer  
på vandet, så er det sjove her, at: 
 
Øverst: 
Er det billede som Ole tog da skilpad-
den så forelsket på sit spejlbillede i den 
store dome-kuppel på kameraet. 
Foto: FotoOle 
 
Nederst: 
Det billede jeg snuppede samtidigt fra 
siden mens skilpadden kiggede dybt 
ind i Oles kamera / Foto: Jan M. Bladudvalget:  

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

Ingen konkrete datoer p.t. 

Baracuda 

47. årgang  Nr. 2 oktober  2018 

Medlemsblad for: 
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Bankkonto: 3159-0001 356 763  
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Lederen 

Så er den sommer gået over i efterår. 
Det har nok været den længste periode 
med sol her i landet i min dykkertid. 
Fem måneder med sommervejr, tørke  
og solskin.  
 
I en pause mellem lavtrykkene fra vest 
var vi ude på en bådtur ved Ven i lør-
dags. Vandet var overraskende fyldt 
med svæv, silt og snask. Relativt ringe 
sigt. Og på 6-10 m’s vanddybder også 
store områder med ’liglagen’! I Øre-
sund af alle steder!! Et sted hvor man 
da vist ikke kan tale om fjordmiljø og 
’normalt’ iltsvind, som i de store jyske 
fjorde uden stærk gennemstrømning. 
 
Når vi samtidigt ved, at der i Østersøen 
findes et område på størrelse med Jyl-
land, med  permanent iltsvind, så kan 
man godt blive lidt mismodig midt i 
den gode følelse, det er at glide ned til 
bunden af havet i nærmest vægtløs 
tilstand.  
 
Måske skulle vi fritidsdykkeres røst 
hæves ud af de rekreative  sports-
cirkler, vi normalt befinder os i,  så 
også vores røst kunne bidrage til de 
store snakke om havmiljøets tilstand. 
 
Jeg kan stadig huske de skrækkelige 
ord: ”Miljømæssigt råderum”, som  
regeringen brugte som synonym for at 
der kan forurenes mere i havmiljøet?   
 
Der er stadig lang vej til ideelle for-
hold, og måske endnu længere end vi 
egentligt troede og håbede. 
 
/red.  

AKTIVITETS 
KALENDEREN 

Turudvalget:  
http://
www.baracudaturudvalg.dk/ 
 

www.baracuda.dk 
Turkalender  
http://baracuda.dk/index.php/
kalender 

Generalforsamling. 
Denne gang med en nedlæggelse af 
klubben på dagsordenen.  
 
Der er bl.a. ikke folk nok som  kan sør-
ge for det administrative arbejde.  Og 
er der så grund til at have en klub med 
alt hvad det indebærer,  ud over gratis’ 
luft? 
 
Dette er altså redaktørens indlæg i bla-
det, til punktet: Aktivitets kalende-
ren….  
 
Og det kan opfattes som et forslag til  
Generalforsamlingen: 
   
”Bestyrelsen skal undersøg om det er 
en god og realistisk ide, at vi kollektivt 
melder os  ind i XXXXX klub, eller at 
YYYY klub melder sig ind i Baracu-
da.” 
 

Mvh /Redaktøren. 
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Uddannelsesweekend  25-26. august 2018. 

Weekenden var reserveret til 2 stjernet 
kursus. Det var dog kun Daniel, der 
var klar med antal dyk til dette. 
 
Det gav mulighed for at afvikle de sid-
ste et stjernede prøver, så dem fra for-
årets hold, der var plads til mødte op. 
 
Det faste hold: 
De øvrige deltagere var de trofaste:  
Allan som sædvanlig klar med båden. 
Destinationen var nordsiden af  Hven 
(også bestemt af vinden), Eva, Jan O 
og mig. 
 
Lørdagen: 
Første dag fik vi afviklet de sidste ud-
dannelsesdyk, og Brian fik godkendt 
sin overfladesvømning, trods den hår-
de modstrøm. Det var hårdt. 
Lørdag aften kunne vi så udlevere de 
sidste *et-stjernede certifikater til 

Christoffer og Brian. Tillykke. 
 
Søndag: 
Søndag var det så Daniel, der skulle på 
dybdedyk med Jan O. Det var selvføl-

Christoffer med sit *stjernebevis  

Elev og instruktør /Foto: Allan 
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/Tekst Birgit 

gelig lidt spændende. 
 
Han fortalte også bagefter, at han lige 
måtte tage et par dybe indåndinger, da 
han kom ned i det sorte dyb. Der var 
meget mørkt den søndag på dybden 
nord for Hven. 
 
Han har sit certifikat til gode til efter 
det obligatoriske natdyk d. 5. oktober. 
 
Erfaringsdyk: 
De øvrige dyk kunne afvikles stille og 
roligt. Anja, Christoffer og Brian kun-
ne logge dem som erfaringsdyk. 
Vejret var fantastisk med solskin beg-
ge dage. Det var dog blæst noget op, 
da vi skulle hjem. Daniel havde fået 
lov til at sejle, og han fik udfordret  si-
ne sejlerevner i de høje bølger.  
 
Jeg er sikker på, alle havde en dejlig 
weekend.   

Brian med sit * stjernebevis 

Elevholdet med instruktører og hjælpere. 
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I begyndelsen af august var vi seks ba-
racuda´er, som mødes tidligt i klubben 
for at drage til Fyn og se nærmere på 
vraget af den sænkede motorfærge 
Ærøsund.  
 
/Tekst og foto: FotoOle 
 
Færgen var blevet renset og sænket i 
oktober 2014 under stor opmærksom-
hed fra TV mv. Vi havde tidligere i 
2016 besøgt vraget, og var spændt på 
at se, hvordan det nu så ud og om der 
var kommet mere begroning og liv på 
vraget, siden vi var der sidst. 
 
Livedækning: 
Jeg havde forinden undersøgt om det 
var muligt at se live-billeder fra vraget, 
idet man under et forskningsprojekt på 
Syddansk havde installeret to kameraer 
i stævnet af vraget. Der skulle blive 
sendt billeder døgnet rundt. Det viste 
sig dog, at disse kameraer var blevet 
nedtaget for at blive repareret. 
 
Ballen Havn: 
Da vi havde læsset båden og bilerne, 

begav vi os til Ballen Havn på Sydfyn, 
hvor båden blev sat i vandet. Vraget 
ligger en kort sejllads ud for denne 
havn forholdsvis godt beskyttet af en 
række småøer lidt længere ude. 
Da vi var klar, sejlede vi afsted, og jeg 
tror, at det kun tog tre minutter at sejle 
ud til vragpositionen. Der er perma-
nente bøjer på vraget - en i forstavnen 
og en i agterenden, så det var enkelt at 
finde vraget og binde på den ene bøje. 
Der var nogen vind og små bølger fra 
vest, men ikke noget som kunne for-
hindre os i at dykke. 
 
Vi kunne konstatere at den fastopank-
rede ”tømmerflåde”, som også var der 
i 2016, stadig var der og lå og hoppede 
lidt i bølgerne. Den indeholdt forskel-
ligt grej til transmission af billeder fra 
vraget – hvis det altså ikke lige var, at 
kameraerne var nedtaget for reparati-
on. 
 
To dykkerhold: 
Da Stidsen blot var med som gast blev 
vi opdelt i et tremandshold bestående 
af Allan, Jan O. og Lars og et to-
mandshold m/k bestående af Eva og 

Dykning på M/F Ærøsund 
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mig selv. 
 
Inden længe var tremandsholdet klar 
med deres udstyr og lod sig falde i 
vandet og svømmede frem til den bøje, 
som vi havde bundet båden fast til. 
Ved briefingen var det oplyst, at bøjen 
førte til agterenden; men det var nu 
stævnen, men det havde egentlig ikke 
den store betydning. Vi havde også 
snakket om, at det var et enkelt vrag at 
dykke på, da alle forhindringer skulle 
være fjernet, og der var skåret store 
huller i dækkene og skibssider, så det 
skulle være let at komme rundt på vra-
get. Det viste sig imidlertid, at det nu 
ikke var så enkelt i virkeligheden. 
 
Sigten: 
Det første hold gennemførte deres dyk-
ning og vendte tilbage til bøjelinen, 
hvor der blev holdt sikkerhedsstop. 
Medens de var på vej op, var vi på an-
detholdet gået i vandet og fik lige hilst 
på førsteholdet på vej ned. Der var en 
nogenlunde sigt på 2 måske 3 meter og 
en del lys på de første ca. 10 meter, 
men vandet var meget grumset. Da vi 
var ud for brodækket og loft på vogn-
dækket forsvandt lyset og sigten faldt 
til 0,5 måske 1 meter og det blev om 
muligt endnu mere grumset. Vi fortsat-
te forbi vogndækket og videre ned til 
bunden på ca.19 meter. Her var sigten 
endnu dårlige, og der var ikke meget 
lys tilbage, da vi kunne mærke at vi 
havde nået bunden.  
 
Planen: 
Vores plan var først at svømme rundt 
om vraget for at få et overblik og der-
efter gå ind i vraget for se nærmere på 
det. Det ville imidlertid være spild af 
god flaskeluft, da man intet kunne se 
dernede, så vi besluttede at stige op til 
brodækket på ca.11 meter og kigge 
nærmere på mulighederne der.  
 

Et lille praktisk problem: 
Der var bare et problem: Hvor var vra-
get? Vi stod ganske givet på bunden 
tæt ved det, men kunne ikke se det, 
selv om vi lyste rundt omkring os. Ef-
ter kort tid besluttede vi at gå op til 
overfladen og finde bøjen, som førte til 
vraget. Da vi således kom til overfla-
den, var bøjen lige i nærheden, så det 
var nemt at svømme hen til den og 
genoptage dykningen.  
 
Inden vi dykkene ned igen var jeg lige 
henne ved båden og aflevere mit ka-
mera – der var ligesom ingen grund til 
at tage det med ned igen med den sigt. 
Nu er det jo sådan, at man inde i vrag 
ofte finder en væsentlig bedre sigt end 
udenfor, så da vi landede på brodækket 
og der var skåret et stort hul, som man 
kunne dykke igennem ned til bildæk-
ket, besluttede vi at svømme den vej. 
Det gik fint og vi landede på bildækket 
blot for at konstatere, at sigten var 
mindst lige så ringe som udenfor. Da 
bildækket blot er et stort rum, valgte vi 
at følge den ene væg frem til skibets 
anden ende. 
 
Begroet: 
Undervejs kunne vi konstatere, at vra-
get var meget mere begroet, end da vi 
var der sidst; endvidere var der overalt 
et tykt lag blåmuslinger med masser af 
søstjerner og store fede ulke overalt. 
Så der var virkelig kommet meget me-
re liv på vraget, end der havde været 
for to år siden. Vi havde en tegning af 
vraget med i båden, og den viste de 
forskellige dæk, og hvor der var skåret 
huller i vraget. Den havde jeg i bagho-
vedet, da vi svømmede frem gennem 
bildækket. 
 
Ufremkommeligt, snævert  og med no-
get besvær: 
Da vi var næsten fremme ved den 
modsatte stævn, så vi at der var et hul 
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ned til dækket under vogndækket, og 
vi blev enige om at forsøge at svømme 
derned. Jeg kom med noget besvær 
gennem hullet, og befandt mig under 
vogndækket, og her så jeg over mig 
(som det var vist på tegningen af vra-
get) et større hul i vogndækket og 
svagt lysende grønt vand, så jeg svøm-
mede jeg op til bildækket igen den vej 
og mødtes med Eva, som havde opgi-
vet at komme ned under bildækket og 
var vendt om igen.  
På tilbageturen gennem bildækket 
fulgte vi den modsatte væg, som var li-
ge så fuld af liv som den første. Vi 
fulgte væggen tilbage til udgangspunk-
tet, og steg op til brodækket, og efter et 
kortere ophold her fortsatte vi op ad 
bøjeline til vores sikkerhedsstop. 
 
Et andet dyk: 
Tilbage i båden drøftede vi om, der 
skulle tages et andet dyk. Det var imid-
lertid kun Jan O. og mig, der ønskede 
det, og denne gang skulle det være på 

brodækket, hvor der var nogenlunde 
sigt og en del lys.  
 
Jan ville svømme lidt rundt og øve 
trim, mens jeg gerne ville øve mig lidt 
i at tage sort/hvide vidvinkelbilleder, 
idet sort/hvid var indført som en ny ka-
tegori til DM i uv-foto.  
 
Medens vi ventede på at overfladetiden 
skulle gå, var det tid til at spise de tra-
ditionelle stykker wienerbrød – heldig-
vis kanelsnegle, som Allan havde med-
bragt. 
 
Da overfladetiden var gået, dykkede vi 
således ned til brodækket på ca. 11 
meters dybde og blev der, medens vi 
udforskede styrhuset og skorstenen og 
de nærmeste omgivelser. 
 
Denne gang kunne vi heldigvis dykke 
som planlagt. Også her på brodækket 
var der temmelig meget liv både på 
dæk og vægge ligesom på bildækket. 

Et sort/hvidt skud i disen /Foto Ole 
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Oven i købet var der her desuden en 
del fisk og mange søpunge. 
 
Jeg fik taget en række sort/hvide bille-
der, som jeg efterfølgende var godt til-
freds med. Ofte gør vrag sig godt i 
sort/hvid.  
 
Heldigvis havde jeg også RAW-
billederne, og farverne på disse var 
ganske flotte. Med vidvinkel og dårlig 
sigt gælder det om at komme så tæt på 
motivet som muligt, så får man fine 
farver og man kan ikke se, hvor grum-
set vandet i virkeligheden er. 
 
Godt tilbage i havnen gik vi i gang 
med afrigning og optagning af båd i 
det fine solskinsvejr, og inden længe 
kunne vi begynde turen tilbage til 
klubben. 
 
Der var stor enighed om, at vi skulle 
dykke på Ærøsund igen – måske til 
næste år - og gerne med bedre sigt og 

vel vidende, at vraget måske ikke var 
så enkelt at dykke på, som forventet. 
 
/tekst og foto:  Foto-Ole 
 

Et skud fra brodækket med rimelig sigt. /Foto: Ole  
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Her sidder jeg så i bussen på vej til 
lufthavnen i Hurgada og på vej væk fra 
Port Galib, hvor vores båd ’Seawolf 
Dominator’ lagde til i går efter en uges 
sejlads i det sydlige Røde Hav.  
 
/Tekst: Lise B. 
 
Jeg har fået en venlig anmodning fra 
bladets redaktør, som også er med på 
turen, om ikke jeg kunne tænke mig at 
lave et lille indlæg til bladet og fortæl-
le om turen set med en nybegynders 
øjne – og det gør jeg gerne.  
 
Jeg har dykket en lille smule i udlandet 
hist og pist, hvor jeg i øvrigt har været 
i forbindelse med ferie, men jeg har al-
drig været på en såkaldt ’liveaboard’ 
dykkerferie. Jeg har hørt meget godt 

om det fra venner men selvfølgelig og-
så nede i klubben, så da Eva og Lars 
slog turen op i Baracuda, var jeg ikke 
sen til at melde mig til turen. 
 
Måske skulle man tage et kursus: 
Så har jeg gået og glædet mig et halvt 
års tid og vi har talt om turen på man-
gen et fyraftensdyk. På et tidspunkt be-
gynder Eva også at tale om, at det da 
godt kan være, at det ville være en god 
ide, hvis Christina (den anden nybe-
gynder på turen) og jeg tog Nitroxkur-
sus, da de (garvede) jo plejer at dykke 
med Nitrox. Indrømmet – jeg har da 
hørt ordet Nitrox i klubben men har 
tænkt, at det ikke kommer til at have 
noget med mig at gøre, men det skulle 
vise sig, at jeg tog fejl.  
 

En ferietur til Rødehavet. 
Og en historie om en Nitrox-prøve * 

Aziz, en af vores kompetente guider . Foto: FotoOle                    *) se også side  33 
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Nitrox: 
Birgit var enig med Eva og hurtigt blev 
der slået et kursus op på vores hjem-
meside, for det gav jo god mening, at 
alle med interesse kunne tage kurset 
også selvom de ikke skulle med til Rø-
de Havet. En af deltagerne fra Kontiki 
blev også tilbudt en plads og deltog i 
kurset. 
 
Infomøde: 
Nå, men så oprandt endelig dagen for 
vores informationsmøde i klubben. Det 
var i midten af august – et par uger in-
den vores afrejse. Lars gennemgik tu-
ren i detaljer og vi fik også udleveret 
en liste med anbefalet udstyr, som 
Kingfish anbefaler til turen. Det var 
hyggeligt at mødes med de andre del-
tagere og især også de fra Kontiki, som 
de fleste af os jo ikke kendte i forve-
jen. I løbet af mødet gik det op for 
mig, at ren ferie blev det så ikke helt, 

for inden jeg overhovedet kunne kom-
me af sted ville jeg få travlt med at 
indkøbe dekobøje, fløjte, nødlygte, 
spejl og hvad ved jeg og så skulle jeg 
så lige til teoriaften inkl. prøve i Ni-
trox, inden hvilken jeg lige skulle have 
nået at læse en små 57 sider om emnet 
og så lige i svømmehallen og lære at 
opsætte bøje. OK, jeg kløede på med 
læsningen, selvom jeg ikke lige synes, 
at det er det mest interessante emne.  
 
Teoriaften og katastrofal prøve: 
Vi kom til teoriaftenen og Barcuda’s 
Henrik havde været så venlig at stille 
sig og sin enorme mængde viden til rå-
dighed, flot bistået af instruktøren Bir-
git. Efter 80 slides og lidt udregninger 
skulle vi så tage prøven og det endte 
klokken meget sent mandag aften (før 
torsdag, som var afrejsedato) med, at 
alle 5 deltagere dumpede …..!!!!!!!!  
 
Så ku det være lige meget? 

Etn af de klassiske oplevelser man får i det røde hav:  Mylder af fisk over koral-

knoldene. Overdådigt skue.. /Foto: FotoOle 
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Så var gode råd dyre og Birgit og Hen-
rik tilbød straks, at vi kunne komme 
om tirsdagen og bruge et par timer på 
udregninger af logbogs papirer, for det 
var det, vi alle var dumpet på, for så at 
tage prøven igen tirsdag aften. Natten 
efter prøven sov jeg stort set ikke – lig-
ninger og procenttal drønede rundt i 
mit stakkels hoved – og da jeg vågnede 
kl. 3 og alligevel skulle på wc, blev jeg 
enig med mig selv om, at det kunne 
være lige meget med det der Nitrox for 
mit vedkommende. Så måtte jeg bare 
blive lidt mere træt eller springe et dyk 
over eller hvad ved jeg. Så faldt jeg en-
delig til ro og dagen efter meddelte jeg 
instruktøren min beslutning.  
Eksamen i Ægypten: 
Denne instruktør er det mest fleksible 
menneske, jeg kender. Hun forstod 
min beslutning, men ville alligevel til-
byde, at jeg jo kunne læse teorien end-
nu en gang i flyet og bruge lidt tid på 
udregninger og så ville hun tage en 
prøve med til Røde Havet ….. Som 
sagt så gjort og jeg var glad og stolt, da 
jeg bestod prøven på ankomstaftenen 

og nu hvor der er faldet lidt ro over 
det, kan jeg udmærket godt forstå, 
hvorfor det er en god viden at have og 
derfor værdsætter jeg den også ligesom 
jeg værdsætter hjælpen fra de dejlige 
Baracuda venner. 
 
Udtjekningsdyk: 
Nå, men altså det skulle vise sig at væ-
re en mægtig god ide at have indkøbt 
og øvet i opsætning af bøje, for da vi 
sejler ud fra havnen fredag morgen er 
planen et lille udtjekningsdyk lidt læn-
gere nede af kysten og dette dyk skal 
afsluttes med, at vi alle viser vores di-
vemaster, at vi mestrer opsætning af 
bøje. 
Det gik naturligvis fint for os alle sam-
men. Indrømmet, da jeg sprang i baljen 
første gang måtte jeg lige holde Eva i 
hånden på vej ned igennem det blå pa-
radis. Dejligt at være sammen med go-
de dykkervenner og især en god dyk-
kermakker. Så fulgte ellers det ene go-
de dyk efter det andet med fantastiske 
oplevelser – flotte koraller og rigt dy-
reliv.  

Hele holdet fra turen til ”Det dybe Syd” /Foto Asaad med Oles kamera 
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Om båden: 
Båden var fin – flotte kahytter med toi-
let og bad, to lounges til henholdsvis 
spisning og briefing/ophold. Der var 
god plads til vores grej på underste eta-
ge og på de to øverste etager var der 
dejlige solterrasser, hvor vi nød hvile-
tiden imellem de tre daglige dyk samt 
natdyk, til de der havde lyst.  
 
Vi fik dejlig varieret mad og snacks 
hver dag og almindelige drikkevarer 
var inkluderet i prisen. Efter de første 
to dyk om fredagen sejlede båden et 
godt stykke sydpå, nærmere bestemt 
11 timer i til tider høj søgang og flere 
måtte have fat i søsygepillerne.  
 
Dagsrutinen: 
Dagsrutinen var vækning 05.30, brie-
fing kl. 6.00 og første dyk lige om-
kring 6.30. Derefter morgenmad, hvile 
og så andet dyk lige før frokost. Efter 
frokost hvile/læse/hyggesnakke/foto-
nørderi til sent eftermiddag hvor da-
gens sidste dyk blev foretaget – og for 
nogens ved-
kommende 
også lige et 
natdyk.  
 
Personligt 
nåede jeg at 
logge 15 
dyk. 
Aftenerne 
var også 
hyggelige og 
folkene fra 
Kontiki hav-
de medbragt 
underhold-
ning i form 
af banko, 
quiz m.m. og 
vores egen 
Christina og 

Gearløs sørgede for underholdning den 
sidste aften. 
 
Alt i alt var det en rigtig dejlig tur og 
jeg glæder mig til at mødes med alle til 
en debriefingsaften i klubben inden 
længe – og hvem ved, måske en tur til 
i 2020 til Sudan eller lignende.  Tak til 
alle der var med til at give mig en fan-
tastisk ferie –  
 
kærlig hilsen, Lise 
 

En af de mange Klovnefisk i  sin egen søanemone /Foto: Jan M.  



14 

 

 

Sæsonen er ved at være slut, men må-
ske nåede du lige at komme på det årli-
ge natdyk?  
 
Godt fremmøde: 
Dykkene gennem sæsonen har været 
med pæn deltagelse af mange af klub-
bens aktive dykkere. Enkelte gange op 
til ti deltagere. Selvfølgelig har det 
flotte sommervejr været medvirkende 
hertil, men især fyraftensdyk-udvalgets 
ihærdighed med annoncering og god 
omtale af dykkene har helt sikkert også 
været medvirkende.  
 
Få aflysningner: 
Der har selvfølgelig været aflysninger 
pga dårligt vejr, og i starten var der ik-
ke så mange deltagere, men så kom det 
godt i gang - også med båddyk i juli, 
som blev afviklet med Allans altid go-
de hjælp. 

 
Udvalget består af Carsten G., Eva, Li-
se og undertegnede. I starten af sæso-
nen fordelte vi opgaverne og de enkel-
te dage mellem os, og det har fungeret 
godt – ja, det er en fornøjelse at være 
med i et velfungerende udvalg i stedet 
for at ene om opgaverne. 
 
Der er gode grunde til at deltage: 
Jeg vil lige gentage nogle af de mange 
gode argumenter for at deltage i fyraf-
tensdyk:  
 
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.  
 
Simpelt princip: 

Fyraftensdyksæson 2018 

Eremitkrebs. Foto: FotoOle 
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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 også 
mulighed for at få afprøvet og trimmet 
nyt grej. 
 
Du har oven i købet chancen for at op-
leve noget interessant eller sjovt. Det 
er min erfaring, at man på alle dyk op-
lever et eller andet særligt. Måske fin-
der 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. Og så kan du følge med i 
årets gang under vandet. 
Fælles aftensmad: 
Du kan også deltage i hyggeligt sam-
vær omkring grillen, mens vi som of-
test nyder solnedgangen over havet. 
Det er bestemt vanedannende. 
 

Jeg håber, at vi ses til fyraftensdyk til 
næste år, når sæsonen starter igen, og 
at endnu flere vil deltage i løjerne. 
 
Et er sikkert – du vil høre nyt fra fyraf-
tensdyk-udvalget, når det bliver tid til 
at finde grejet frem igen. 
 
/Tekst og foto:  Foto-Ole 

Selv ålegræs kan have sin egen poetiske stemning. /Foto: FotoOle 
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En tidlig morgen i maj blev jeg i Van-
gede hentet af Allan i sin store Landro-
ver med klubbens gummibåd på slæb.  
/tekst Stidsen 
 
Herfra kørte vi gennem København og 
over Øresundsbroen til Sverige, hvor 
vi blev stoppet af svensk politi som 
ville se gyldig legitimation til trods for 
at vi ikke lignede asylansøgere.  
 
Sverige havde opgivet at være humani-
tær stormagt med åbne grænser hvor 
enhver frit kunne rejse ind. Sidst sven-
skerne prøvede på at være stormagt gik 
det heller ikke så godt for dem. Udover 
ambitionerne om at være stormagt in-
teresserer svenskerne sig mest for elg-
jagt, krebsegilder og at danse om maj-
stangen, som er en krans med en pind 
igennem. Hvad dette symboliserer skal 
ikke omtales i denne beretning.  
 
Vi slap gennem pas og toldkontrollen 
uden at få konfiskeret det medbragte øl 
og store dykkerknive og kørte nordpå 
gennem det flade skånske bondeland 
med blomstrende gule rapsmarker. 
 
Oppe i Halland blev landskabet mere 
kuperet og klipperne blev nogle steder 
synlige. Efter broen over fjorden ind til 
Uddevalla drejede vi til venstre mod 
Lysekil og ankom til Fossen Camping 
sidst på eftermiddagen.  
 
Det svenske og danske sprog: 
Gummibåden blev sat i vandet og 
kompressoren båret ind i laden som 
ligner en gammel flyhangar fra krigens 
tid. Da campingchefen så dette sagde 
han at nu var der larm i laden, men vi 
fortalte ham at kompressoren med el-
motoren monteret ikke larmede særlig 

meget. Han så uforstående på os.  
 
Vi forsikrede ham om at vi heller ikke 
ville sidde oppe til sent om aftenen og 
drikke godt dansk øl og højlydt disku-
tere verdenssituationen, hvilket var 
sket på tidligere ture.  
 
Campingchefen så stadig forundret ud 
som om han ikke forstod os selvom det 
danske og svenske sprog ligger ret tæt 
op af hinanden.  
 
Mysteriet blev dog opklaret: Der var 
monteret tyverialarm i laden som blev 
tilsluttet klokken 22.00 så vi skulle væ-
re færdige med at fylde flasker inden 
da.   
 
Efter at den medbragte aftensmad blev 
sat til livs blev det diskuteret om vi 
skulle tage et aftensdyk fra stranden, 
men det endte med at blive en godnatøl 
på terrassen foran hytte 4 hvorfra vi 
kunne nyde solnedgangen over Gull-
mar-fjorden. 
 
Skyfrit i skærgården: 
Næste morgen skinnede solen fra en 
skyfri himmel og der var en svag vind 
fra øst, så det blev besluttet at der skul-
le dykkes ude i skærgården, hvor sig-
ten i vandet som regel er bedre end in-
de i fjorden. Udstyret blev læsset i 
gummibåden og vi sejlede ud mod 
Gæven, en lille ø yderst i skærgården 
hvor vi sidste år havde nogle fine dyk. 
Da vi nærmede os øen sejlede en stor 
Rib-gummibåd med to motorer og to 
besætningsmedlemmer med pistoler i 
bæltet op på siden af os. Det var kyst-
bevogtningen. De gjorde os opmærk-
som på at Gæven var fogelskydsområ-
de og at vi skulle holde os minimum 

Lysekil maj 2018 
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50 meter fra øen.  
 
De anbefalede os nogle andre steder at 
dykke, så vi sejlede over til Bergylte-
skær, som lå lige i nærheden. 
 
Historien gentager sig: 
Man siger at historien gentager sig, 
blot på en ny måde og det kan der være 
noget om. På tidligere ture til Lysekil 
har der været problemer med tørdrag-
ter der tog vand ind og bagning af 
morgenboller, hvor resultatet ikke blev 

som forventet.  
 
Under dykningen ved Bergylteskær 
kom Gearløs tilbage til gummibåden 
før end beregnet og sagde at han frøs 
og følte at tørdragten var lidt klam.  
 
Tørdragt ? 
Det var svært at hive ham op i båden 
da han var blevet en del kilo tungere 
under dykket. Det viste sig at tørdrag-
ten var fuld af vand til trods for at den 
bar påskriften ”Waterproff”, et udsagn 

De to svenske kustbevakningsbetjente. Vi nåede måske lige at tænke ”Kling og 
Klang”, men de var yderst sympatiske og udpegede gode dykkersteder i søkortet. 
At de bagefter sejlede over til Havbassernes dykkerbåd, der lå alt for tæt på øen og 
uden standbydykker på dækket—udløste en gysende frydefuld stemning om bord . 
Nå nu bliver de knaldet ! Men hvad der derefter skete ved vi ikke. /Foto Allan. 
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som ikke holdt 
vand. Gearløs måtte 
smide al klunset og 
hænge det til tørring 
på gummibåden 
hvor det var muligt. 
Heldigvis skinnede 
solen og det var ret 
lunt. Det viste sig 
senere at en ventil 
havde skruet sig løs 
og derved lukket 
det kolde havvand 
ind. 
 
Gåseklovan: 
Sidst på eftermidda-
gen dykkede vi på 
Gåseklovan, hvor 
klipperne falder 
lodret ned i dybet til 
mere end 50 meters 
dybde. Søanemonerne og sønellikerne 
som vokser på klippesiden var ikke 
særligt store i år, måske fordi foråret er 
kommet sent. Det blev også sent inden 
vi kom tilbage til campingpladsen så 
aftensmaden, som var Stidsens gryde-
ret var ved at blive til natmad. Efter en 
enkelt øl på terrassen gik de fleste der-
for til ro. 
 
Al dente hjemmebag: 
I de senere år er det på Lysekilturene 
blevet tradition med hjemmelavede 
boller til morgenmad. Gearløs havde 
til den følgende dag lavet boller som 
skulle varmes i hyttens mikrobølge-
ovn. Han havde ikke selv i sit hjem et 
sådant apparat, som af en kendt kok er 
omtalt som noget der kun kan bruges 
til hurtigt at optø madvarer man har 
glemt at tage ud af fryseren.  
 
Gearløs var derfor usikker på hvor 
lang tid morgenbollerne skulle have i 
mikrobølgeovnen, så de fik et pænt 
stykke tid.  

 
Da vi skulle skære bollerne over med 
brødkniven viste det sig at en sav hav-
de været mere velegnet. Bollerne var 
hårde som sten. Det lykkedes dog at få 
dem skåret over, men de kunne kun 
spises med fare for at knække fortæn-
derne. Heldigvis var der nogle over-
skudsboller fra dagen før så morgen-
måltidet blev reddet.

Gearløs’ berømte morgenboller. /Foto Allan 
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Den anden side af fjorden: 
Dagen gik med dykninger på den mod-
satte side af fjorden, da det blæste for 
meget til at sejle ud i skærgården. På 
hjemturen blev Gearløs sat af på et lille 
klippeskær. Ikke som straf for de sten-
hårde morgenboller, men fordi han 
med sin medbragte drone ville optage 
nogle videoer fra luften af gummibå-
den som sejlede forbi skæret i fuld fart. 
Det blev nogle ret gode videoer. Efter 
aftensmaden var dykkerne trætte og 
gik atter tidligt i seng. 
 
Fotografer først i vandet; 
Lørdag morgen var vejret igen fint 
med sol fra en skyfri himmel og en 
svag vind fra øst, så det blev igen be-
sluttet at sejle ud i skærgården. Vi ank-
rede op i læ af et mindre skær med 
nogle afrundede klippeformationer og 
med et lille fyr på sydspidsen. I gamle 
dage var det en uskrevet regel at un-
dervandsfotograferne havde ret til at 

komme 
først i 
vandet og 
fotogra-
fere in-
den sig-
ten blev 
dårlig af 
ophvirv-
let bund-

materiale.  
 

I dag hvor mange dykkere er i besid-
delse af billige, kinesisk producerede 
undervandskameraer er denne regel 
svær at overholde, så jeg kom sammen 
med Jan M. på andet dykkerhold.  
 
Vi kunne tydeligt se hvor første dyk-
kerhold havde svømmet henover bun-
den, så vi vendte om og svømmede i 
modsat retning hvor vi fandt en syd-
vendt klippeskråning som var tæt be-
vokset med dødningehænder, et hvidt 
koraldyr hvis form kan minde om hån-
den på en druknet sømand.  
 
Jan M. fotograferede hænderne med sit 
store undervandskamera og jeg filme-
de ham med GoPro-videokameraet, 
hvor man ikke skal tænke på blænde- 
og afstandsindstilling, men blot skal 
trykke på optageknappen.  
 

(Fortsættes på side 22) 

En stor hummer kiggede ’selvtilfreds’ ud på dykkerne. /Foto: Jan M. 
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Opslagstavlen 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Lørdag d. 17/11 2018 kl. 13:00 

i klublokalerne 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende 
punkter: 
 

Valg af dirigent 
 

Formanden aflægger beretning for det forløbne år 
 

Beretning fra udvalgene og gennemgang af udvalgenes aktivitets-
planer 

 
Afsløring af årets Baracuda 

 
Godkendelse af revideret regnskab 

 
Behandling af indkomne forslag 

 
Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingentets størrelse 

 
Valg af bestyrelse: 

Valg af formand: Carsten G. er på valg. 
Valg af Sekretær: Rasmus B. er på valg. 
Valg af bestyrelsesmedlem: Lise B. er på valg. 
Valg af bestyrelsesmedlem: Lars H. Ni. er på valg. 
Valg af suppleant: Jørn I. er på valg. 
Valg af suppleant: Henrik P. 
Valg af revisor: Leif H. er på valg. 
Valg af revisor: Jan M. er på valg. 
Valg af revisorsuppleant: Peter O. er på valg. 

 
 
 
Valg af Udvalg 
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Opslagstavlen 

Klubbens udvalg skal genbesættes, og udvalgene fortsætter i 
det omfang der fortsat er behov og interesse i arbejdet. For ti-
den har klubben følgende udvalg: 
 Uddannelsesudvalg 
 Materialeudvalg 
 Husudvalg 
 Turudvalg 
 Redaktionsudvalg 
 Webudvalg 
 Barudvalg 
 Festudvalg 
 Fyraftensdykudvalg 
 Fotoudvalg 
 Sikkerhedsudvalg 
 PR-udvalg 
 

 
Lodtrækning om årets kantbissegavekort 
  præmie Kr. 1.000,- 
  præmie Kr.    750,- 
  præmie Kr.    500,-   
  I tilfælde af sammenfald mellem flere personer deles 

præmien lige ligt mellem personerne. 
 

Eventuelt. 
 
 
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal iht. 
Vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest d. 3. november 2017 
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Vi fik nogle gode optagelser så det var 
et godt dyk da både kameraet og 
tørdragten holdt tæt. 
 
Om eftermiddagen dykkede vi et nyt 
sted ovre på den anden side af fjorden, 
men det kunne ikke måle sig med for-
middagens vellykkede dyk. 
 
 Ved tilbagekomsten til campingplad-
sen blev gummibåden hevet op på trai-
leren og udstyret hæng til tørre og af-
tensmadholdet gik i gang med at tilbe-
rede lørdag aftens festmåltid.  
 
 
Aftensmad og røverhistorier: 
Aftensmaden blev for sidste gang ind-
taget på aftensmadshyttens terrasse 
med udsigt over fjorden. Efter maden 
skulle vi have tømt ølbeholdningen, 

(Fortsat fra side 19) hvilket fik smurt stemmebåndene på de 
gamle dykkere, som så underholdt de 
øvrige med dykkerhistorier fra forti-
den, dengang man dykkede på en no-
get anden måde end i dag. Da øllet var 
sluppet op var det helt mørkt og så 
kunne vi jo lige så godt gå i seng. Søn-
dag morgen blev bilerne pakket, hyt-
terne rengjort og vi forlod Fossen 
Camping med kurs sydpå efter tre dage 
med fint vejr og gode dykninger. 
 
/Tekst: Stidsen     

Stidsen med sit GoPro setup. Ser på dødemandshænder /Foto: Jan M. 
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I 2017 havde Foto-Ole og Tom været i 
Vela Luka og taget nogle prægtige bil-
leder. Allerede der i 2017 bookede Le-
ne en privat lejlighed i Vela Luka til 
august 2018.  
 
Vores forventninger var høje efter at 
have set Jan M., Tom P og Foto-Oles 
billeder fra samme steder i 2018.  
 
Derfor får du også kun overfladebille-
der i dette lille indlæg. 
 
I modsætning til de glade fotografer 
tog vi ikke fly.  Vi valgte at køre og vi-
ste på det tidspunkt ikke noget om vej-
ret i august måned 2018. 
 
Turen til Vela Luka er lang og vi tog 
derfor hjemmefra i god tid. Afgang 
Bagsværd torsdag morgen 2018-08-09 
med kurs sydover mod Gedser. Videre 
via Potsdam igennem det gamle Øst-

tyskland og med aftenstop i Regens-
burg. Det er dejligt let at finde et hotel 
undervejs. Vi fik på 1 time booket ho-
tel Atrium i Regensburg. 2,5 km til 
centrum. Slentretur til Bräuerei Auer, 
med lystig Biergarten og outlet for 
Kneitinger Bier. Genial kølig Sommer-
bryg som kan anbefales - især i var-
men.  
 
Fredag morgen oplevede vi det dejlige 
i at rejse uden børn. Små prinsesser der 
styrede hele familier er virkelig noget 
at opleve i en hotelrestaurant – hurtigt 
videre. Motorvejssticker til Østrig blev 
købt ved grænsen og Østrig blev denne 
gang hurtigt overstået. Med Passua bag 
os var vi i Slovenien med retning mod 
Zagreb.  
Igen et hotel, denne gang et på alfarvej 
nær Sejn tæt på Brinje, hvor E63 mø-
der E66/E71. Der var tilsyneladende 
lige slagtet, og morgenluften var deref-

Dykkerferie i Kroatien august 2018 

On the road …..  
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ter. Vi valgte at spise morgenmad på 
en motorvejscafe på vej sydover. 
 
Færgesystemet: 
Ved middagstid var vi i Ploce, hvorfra 
der går færge til Trpanj, der ligger på 
en lang landtange. Herfra kan der sej-
les til landtangen og fra landtangen vi-
dere til Korčula, hvor Vela Luka lig-
ger. Færgesystemet er fint. Først til 
mølle og ingen mulighed for at reser-
vere en plads. Måske skyldes det at re-
deriet Jadroline har monopol.  Der var 
selvfølgelig en mængde biler foran os 
og vi kom først over med en senere 
overfart. Temperaturen var oppe på 
35+ grader og skyerne var taget til Af-
rika. Vel om bord på færgen gik det 
mod Trpanj - dejligt med lidt vind i hå-
ret. 
 
Tværs over landtangen til Orebić, hvor 
vi igen ventede en omgang på færgen 
til Korčula. Heldigvis var der en dejlig 
udsigt til de omkringliggende øer. Or-
det Skærgårdsagtig trænger sig på. Vel 
ankommet til Korčula gik turen 45 km 

til den vestlige ned af øen, hvor Vela 
Luka ligger. Ankomst lørdag kl 2130, 
grundet ventetider på færger. Under-
vejs havde vi ringet til udlejer, for at 
cleare af med dem at vi kom sent.   
 
Nr 56 på Ulica 57: 
Gaderne i Vela Luka er nummererede 
og vi skulle  bo på 56. Ulica 57. Det 
fungerer fint, når der er gadenavne an-
givet på kort og på mure; men ikke 
her.  
Efter at have kørt rundt i de ensrettede 
smalle gader i et stykke tid stoppede vi 
i et kryds hvor 4 mænd sad og nød en 
aftenspilsner. De hjalp os, fortalte at vi 
var på den rette gade; men de kendte 
ikke den familie vi skulle hen til, så det 
var svært. De ringede så til vores vært 
og efter en tid kom værten gående for 
at føre os til lejligheden.  Det viste sig 
så at vi ikke var på den rette gade, så 
selv de lokale kan have svært ved at 
finde rundt. Skønt at få bekræftet at 
findes der en vilje til kommunikation, 
så er det altid muligt.    
 

Vela Luka / Korčula. Dykkercenter ligger ca. ved det høje træ nederst th. /Foto Jan  
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Google tranlate: 
Dejlig lejlighed hos søde mennesker 
som anvendte Google Translate til den 
store guldmedalje. Vi fik kommunike-
ret uden det store besvær. 
 
Søndag fik vi set på byen og besøgte 
dykkercenteret (2 km fra lejligheden), 
hvor vi hilste fra de tre som lige havde 
været det.  aftalte at starte mandag med 
et stranddyk lige ud for dykkercenteret 
(ca. 15 meter), for at sikre at alt var 
som det skulle være og for at sikre en 
fornuftig afvejning i det meget salte 
vand. 
Udtjekningsdyk: 
Stranddyk mandag (maks. 8 meter) var 
en både dejlig og kedelig oplevelse – 
dejlig fordi alt virkede og afvejningen 
var i orden. Kedelig fordi der virkelig 
var affald i vandet. Som barn kunne 
jeg komme ud for at bade fra Amager 
Strand i alt fra afføring til brugte præ-
servativer. Her var det flasker, bleer og 
brugt toiletpapir.  Måske var sæsonen 

overstået, måske var det et vejromskif-
te der havde gjort det, men det lignede 
på ingen måde de dejlige billeder vi 
havde set. 
 
Croatia Divers: 
Croatia Divers er et 5* PADI center, 
og af de dykker centre vi har besøgt til 
dato, er det det dykkercenter med mest 
personale. Der var mange under for-
skellige uddannelser i PADI systemet 
og blandt andet en som skulle uddan-
nes til bådfører. De har en ganske ud-
mærket hjemmeside med skitser over 
deres foretrukne dykkersteder 
www.croatiadiveres.com.  
 
Uvejr: 
Tirsdag var vi på båddyk om eftermid-
dagen. Mens der blev briefet om dyk-
kene blev destinationerne ændret 2 
gange og så lige en sidste gang.  Her 
skulle båden føres af den person der 
var under uddannelse til bådfører.  
Da vi endelig kom i båden var skyerne 

Fra en af de dybere vægge. Koral og kæmpe blå musling. /foto:  FotoOle  
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vendt tilbage fra Afrika og det begynd-
te at blæse op. 10-20 meter fra kajen 
var bølgerne 1 meter høje og regn og 
lyn satte ind. Den næste halve time lå 
vi underdrejet i havnen midt imellem 
40-60 fods lystbåde og nær de to bil-
færger. Sigtbarheden var <10 meter og 
regnen stak i ansigtet som nåle.  
Heldigvis var der en anden bådfører 
med i båden som tog over. En tysk 
dykker og jeg fik fortalt ham at det nok 
var smart at sætte lys på båden og efter 
nogen tid med knapperne gik det også. 
Efter ca. en halv time stilnede det af og 
i kunne komme rundt om en pynt til et 
dykkersted kaldet ”Hakuna Matata”.  
 
Her ankrede vi op mens bølgehøjden 
gradvis aftog til ½ meter. Fint dyk til 
18 meter med noget mindre affald og 
en del dyreliv, blandt andet blæksprut-

ter og skorpionfisk. 
 
Andet dykket var længere ude på Vra-
nine Wall, en flot væg med en del ud-
hæng og under dem selvfølgelig langt 
mere liv end på væggen selv. Fra en 
blød runding var der et drop til først 
ca. 30 meter og så videre nedad. 
På hjemturen var vejret fuldstændigt 
som inden vi tog af sted med høj sol og 
ingen skyer. 
 
Onsdag: 
Første dyk Monk Seal Bay. Igen en 
væg med flotte udhæng; men en lidt 
ringere sigt på ca. 15 meter. 
Andet dyk Blue Hole (et af verdens 
mange), hvor der måtte kæmpes i flere 
minutter imod strømmen for at komme 
ind i Blue Hole. Her var der fine lofter 
og en enkelt sea slug på ca. 12 cm.  

En ’sea-slug’ = nøgensnegl  også ved Blue Hole.  Måske den samme/ foto: Jan M. 



27 

 

 

Oppe igen fra Blue Hole skulle der ar-
bejdes imod strømmen for at komme 
tilbage til båden.  
 
Underlig ud og hjem-praksis: 
3 af 6 båddyk var med udtur med 
strømmen og med hjemtur imod strøm-
men. Jeg spurgte om hvorfor de tilsy-
neladende havde den praksis og fik 
blot at vide, at det er hvad ”jeg” dyk-
kerlederen foretrækker. Muligvis en 
individuel sag og muligvis dykkercen-
terets praksis; men jeg finder den ikke 
ok. 
 
Et teoretisk strømdyk om torsdagen: 
Torsdag var dykkerstederne Smugglers 
Cove East og Monks Seal Bay.  
 
Andet dykket blev afviklet som et 
”teoretisk strømdyk”. Parrene gik i 
vandet mens båden sejlede langsomt 
og samledes så for at dykke sammen. 
Vi var i alt 10 dykkere så der skulle li-
ge samling på inden dykket kunne be-

gynde.  
 
Det viste sig at der var en AOW elev 
med som lige skulle have sit dybdedyk 
og et ”strømdyk”.  Jeg døbte det ”self-
propulsion drift dive”. Grundet tid blev 
dykket holdt på relativlav dybde ca. 16 
meter. Størst oplevelse her var den 
kæmpestime af fisk der fulgte os og 
som var lige ude i ”det store blå”.  
 
De lokale varer: 
Fredag var indkøbsdag og pakkedag. 
Undervejs havde vi smagt på de lokale 
varer, dels ved måltider på restauranter 
og dels ved besøg i oste-, olie- og 
vinudsalg.  Kroaterne laver gode rå-
mælksoste og vi fik prøvet os igennem 
en del.  
 
Den kroatiske olivenolie har et meget 
højt fenolindeks og den kan næsten 
svie i halsen, så den undlod vi at købe.  
Pudsigt for markerne er på højde med 
de tilsvarende olivenmarker i Spanien, 

Væg med udhæng. /Foto: FotoOle 
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og Italien så der er nok tale om andre 
olivensorter- det mangler jeg at finde 
ud af. Hvidvin er områdets specialitet 
og de kan virkelig producere gode vi-
ne. Øl klarer de også ganske godt, pils-
ner styrke på 5 % er meget udbredt og 
kan fås i 2-3 L flasker.  
 
Hjemtur: 
Lørdag gik turene hjemover. Vi kørte 
fra Vela Luka kl 0700 og tog færgen til 
Orebić. I stedet for at køre til den næ-
ste færge valgte vi at køre over land-
tangen til den sydligste del af Kroatien 
og derfra dreje nordover via Bosnien 
og Hercegovina. Dejlig tur med fanta-
stiske udsigter og store stræk med no-
get der nærmest ligner makien i Frank-
rig eller på Korsika og som flere steder 
havde advarselsskilte for vildsvin.  
 
Ind imellem fandtes vinmarker, hvor 
det tydeligt er en anden vinkultur end i 
Italien. Her så vi vinstokkene uden op-
binding og tilsyneladende uden beskæ-

ring. Typisk lå de tunge druebærende 
grene helt ned mod jorden. 
 
Motorvejen nordpå langs kysten gav os 
5 grænseovergange lørdag. Temperatu-
ren kom op på 40 grader og vi høvlede 
6 L vand ned hver.  
 
En ’lille’ omvej: 
Vi havde besluttet at køre en lille om-
vej over Veneto for at tage lidt oliven-
olie og vin med hjem. Grundet meget 
motorvejsarbejde i Italien endte vi med 
at overnatte i Portogruaro på et dejligt 
sportshotel. Tørret skinke, ost og brød 
til aftensmad – og med en olivenolie, 
der ikke ødelagde halsen.  
 
Søndag gik turen videre til San Pietro 
In Cariano midt i Valpolicella Classi-
co. Igen fandt vi et hotel til en fornuf-
tig pris: DKK 460 for dobbeltværelse 
med morgenmad og aircondition.  
 
Mandag fik vi klaret de nødvendige 

Blue Hole…. et af de mange  af slagsen /Foto: FotoOle 
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indkøb og sladder 
med de kendte 
vinavlere og der-
på gik turen hjem-
ad. I igen i stegen-
de hede. Som 
sædvanlig stop på 
Europabrügge og 
videre til Tysk-
land.  
 
Da det passede 
med overnatning 
fandt Lene Sky 
Hotel i Merseburg 
i Sachsen-Anhalt. 
Efter vi kørte af 
motorvejen kom 
vi forbi et kæmpe-
stort kemisk kom-
pleks og så nogle velkendte fabrikker 
og anlæg. 
 
Fra hotellets restaurant på 12 etage 
kunne vi se store dele af Leunawerke 
(nu 13 km2 i 1944 7,8 km2). Anlægget 
har en fantastisk historie blandt andet 
som strategisk anlæg for Nazityskland 
og et sted, hvor der allerede i 1920 
blev produceret syntetisk benzin og 
mængder af ammoniak som basiskemi-
kalie til eksplosiver: men det er en an-
den historie.  
 
Så var der blot 600 km hjem til Bags-
værd og de blev klaret tirsdag, inklusi-
ve de bestillinger, der var løbet ind fra 
børnene via SMS. Ved afgang fra Putt-
garden var vejret så klart at man tyde-
ligt kunne se Rødbyhavn. 
 
Konklusion:  
Vores dykkertur var på sammenlagt 
4600 km. Noget var svinkeærinde til 
Veneto; men alligevel en tilpas lang 
tur. Vi tager gerne til Kroatien for at 
dykke igen; men vi kører ikke selv en 
anden gang.  

 
/Tekst: Carsten. 

En humoristisk detalje - inderst i Blue Hole / Foto: FotoOle 
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BLUE LAGOON, COMINO, 
MALTA  
 
August 1985 
I forbindelse med fredsafslutningen 
mellem Israel og Egypten i 1980 blev 
Sinaihalvøen givet tilbage til egypterne 
efter at have været besat af israelerne 
siden 6dages-krigen i 1967. 
 
Ikke mere Sinai: 
Der var nu ikke mere mulighed for at 
tage på en charterrejse til Eilat i det 
sydlige Israel og dykke i Røde Havet 
langs Sinaikysten. Dykkerturismen i 
Hurghada på det egyptiske fastland var 
endnu ikke kommet i gang, så klubben 
så sig om efter andre muligheder for en 
dykkerrejse sydpå. 
 
Nyt dykkermål: 
Valget faldt på Malta, en tidligere en-
gelsk kronkoloni i Middelhavet syd for 
Sicilien. Malta består af hovedøen 
Malta, som er på størrelse med Born-
holm, den noget mindre ø Gozo og en 
lille ubeboet ø Comino. Hovedstaden 
på Malta er Valletta, som ligger på en 
befæstet halvø omgivet af to fjorde 
som danner en beskyttet naturhavn. 
 
I 1983 tog en lille flok dykkere og fa-
miliemedlemmer til Malta for første 
gang. Vi boede på Mellieha Holiday 
Center, en større bebyggelse af små fe-
riehuse, opført af Dansk Folkeferie i 
maltesisk byggestil.  
 
Feriecentret ligger på en skråning ned 
til øens største badestrand i bunden af 
Mellieha Bay på Maltas nordøstlige 
del. 
 

Transport: 
Vi tog med den lokale bus op til Me-
lieha by og lejede en minibus med rat-
tet i den forkerte side. På grund af øens 
fortid som britisk koloni kører bilerne i 
den forkerte side af vejen og malteser-
ne har et meget afslappet forhold til 
færdselsloven, dog bruges hornet flit-
tigt.  
 
Vi kørte langsomt og forsigtigt videre 
til Maltaqua Diving Center i St. Pauls 
Bay, hvor vi lavede en aftale om hver 
morgen at kunne hente et passende an-
tal fyldte luftflasker og aflevere dem 
tomme om aftenen. Vi havde hjemme-
fra fået fat i en beskrivelse over gode 
dykkersteder på øen, så vi havde ikke 
behov for at deltage i dyre, guidede tu-
re. 
 
Strategisk placering: 
Malta har en strategisk vigtig placering 
i Middelhavet og har derfor i tidens løb 
været besat af mange forskellige mag-
ter. Først af fønikere, efterfulgt af græ-
kere, karthagere, romere, vandaler, 
arabere, korsriddere, franskmænd og 
englændere. 
 
I dag er Malta en selvstændig stat og 
lever af turisme og lempelige forhold 
for visse dele af den finansielle sektor.  
 
Mangfoldige kulture: 
De mange forskellige kulturer som har 
hersket over Malta har alle sat deres 
præg på øen. Der er en rig bygnings-
kultur fra gamle korsridderborge til 
store katolske katedraler samt små ma-
leriske byer, hvor man kan bruge me-
gen tid på at gå på jagt efter gode foto-
motiver.  
 

Stidsen’s Historiske foto’s mm.  
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Eller sidde på en cafe på byens torv og 
se på folkelivet, mens man nyder en 
kold øl eller cider.  Turen tilbage til 
Mellieha Holiday Center efter dagens 
dykninger kom derfor ofte til at vare 
en del timer selvom afstandene på øen 
ikke er store. 
 
Strandyk: 
Dykningen på Malta var dyk-
ninger fra kysten. Flere steder 
kunne vi køre helt ned til van-
det, men der var også dykker-
steder hvor udstyret skulle slæ-
bes ned ad stejle trapper. Uan-
set hvorfra vinden blæste var 
det altid muligt at finde et sted 
hvor der var læ.  
 
Blue Lagoon: 
Comino med dens Blue Lagoon 
kunne dog kun nås med båd. 
Gennem dykkercentret fik vi en 
aftale med en fisker som sejle-
de os derover.  
 
Vi tog udstyret på og hoppede i 
vandet og så sejlede fiskeren til 
vores store forbavselse sin vej. 
Han havde dog heldigvis aftalt 
med en af sine kollegaer om at 
komme og hente os ved dyk-
ningens afslutning. 
 
 
 
Turen var en succes og i august 
1985 gentog klubben turen. 
Denne gang med over 20 delta-
gere. . 
 
/Tekst: og foto F.Stidsen   

På fotoet ses et tidligere klubmedlem Steen P. i 
Blue Lagoon på Comino. Han medbragte et den-
gang meget moderne Eumig Nautica undervands-
smalfilmskamera, som var smalfilmens svar på 
det populære Nikonos undervandskamera. Des-
værre blev smalfilm få år efter udkonkurreret af 
videokameraerne  
 
Foto/Stidsen 
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Jeg har anskaffet mig en ny tørdragt af 
mærket WATERPROOF. Det skal ta-
ges bogstaveligt. Foruden din krop kan 
den indeholde 50 liter vand.  
 
Tekst og foto : Gearløs 
 
Første gang jeg benyttede den var på 
klubturen til Lysekil i maj. Jeg skulle 
filme søgræs og det var enorm flot.  
 
Pludselig mærkede jeg kulde i venstre-
side og derefter ned i først venstre side 
og derpå i højre. Efter 20 min gav jeg 
signal til Jan M. og Allan at jeg ville 
stige op. At komme op i gummibåden 
med ekstra 50 l vand var en prøvelse 
og afstedkom diverse vittige kommen-
tarer. 
 
Årsagen :  Da jeg skulle dykke drejede 
jeg på indblæsnings ventilen. Det gik 
nemt. Til gengæld fulgte omløberen på 
indersiden ikke med og det var her at 
utætheden opstod. 
 
Om dragten: 
Silikone manchetter og halskrave er 
udført i silikone og det fungerer rigtig 
godt. Med lidt talkum er de nemme at 
få på. De er også meget elastiske så 
man kan hive i dem. De er også skrø-
belige så man nemt kan komme til at 
rive dem i stykker.   
 
De er nemme at skifte uden at man 
skal bruge lim. Alt i alt synes jeg godt 
om tørdragten da jeg nu er tør ved ær-
merne som har været et problem ved 
de tidligere tørdragter.  
Når jeg ved opstigning holder fast i 
bundtovet danner senerne i håndledet 
dybe furer hvor vandet trænger ind.  

 
Tørhandsker: 
Jeg har også anskaffet tørhandsker. De 

er vanskelige at montere inden dykket 
og det er ikke noget man selv kan gøre, 
men når de først er på plads har man 
tørre hænder. Desværre tror jeg ikke 
det er en langtidsholdbar løsning, da 
tørhandsken kun hænger i O ringen og 
at der ikke er en effektiv låse ring.  
 
Kluntet låsemekanisme: 
Med dragten følger en lynlås baseret 
låsemekanisme, som man kan spænde 
rundt om samlingen mellem tørdragt 
og tørhandske, men det er noget klun-
tet løsning,  jeg ikke har fået til at fun-
gere. 
 
Overordnet set er jeg nu glad for drag-
ten da den er behagelig at dykke i. 
 
/Tekst og foto: Gearløs 

Tørdragt en slags anmeldelse 

Den drilske fure ved håndleddet 
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Tørhandske systemet med len løse lynlås. 

Løs silikone halsmanchet 
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Formanden har 
ordet 

Sommeren er ovre og vi har et dejligt 
og lunt efterår. Årets varme er ikke no-
get aktive dykkere klager over.  
 
Aktiviteterne i klubben har været båret 
af fyraftensdyk, Allan bådture og man-
ge medlemmers tur til Rødehavet.   
Godt at der sker noget i klubben. 
Siden sidst har vi søgt og fået bevilli-
get 
- et udendørs O2-flaskeskab (Ballerup 
Idrætsparks Brugergruppe) og  
- pænt tilskud til elevgrej (Ballerup—
Kræmmerfestival af 2012) 
 
En brik at flytte rundt med:  
Som mange nå have bemærket er der 
sket ændringer ved d ørene. At dømme 
efter antallet af personer der til nu har 
ønsket nøglebrik kan det konkluderes 
at der ikke er ret mange aktive dykke-
re.  
 
Mindre end 30 har indtil nu ønsket at 
få en nøglebrik. Kontakt mig hvis du 
skal bruge en nøglebrik. 
 

I efteråret vil vi forsøge at få lavet om 
på området omkring kompressor og 
flaskereoler. Det skal passes til dels det 
nye flaskeskab og dels regelsættet for 
fyldestationer. Fyldebrønden skal ren-
se op og genfyldes. Hold øje med en 
arbejdsdato i kalenderen på hjemmesi-
den.   
 
Ole B. vil stadig afholde kursus i brug 
af bådens VHF radio, til gavn for den 
fælles sikkerhed – vi glæder os.  
 
Et suk: 
Et enkelt suk er der dog. Lise B. har 
meddelt at hun forlader bestyrelsen 
fordi hun og Allan er flyttet til Horn-
bæk. Det giver for meget transport, når 
hun samtidig arbejder nordpå.  En 
skam, for Lise har været med til at ef-
fektivisere vores bestyrelsesmøder og 
ind imellem været god til at skære 
igennem når det blev nødvendigt.  
 
Har du lysten til deltage i bestyrelses-
arbejdet, så kontakt mig. Gåpåmod og 
lyst til at dykke vægter lige så meget 
som årelang bestyrelseserfaring, så 
(lav) alder er bestemt ingen hindring.     
 
Førstehjælp: 
Førstehjælpskursus vil blive gennem-
ført igen i april 2019. Kan vi ikke fylde 
op med Baracuda-medlemmer, forsø-
ger vi at hente deltagere fra andre akti-
ve.  
 
Husk at sætte kryds i kalenderen til ge-
neralforsamlingen i november måned. 
Måske er der overraskelser på dagen! 
/Formanden 
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Hvorfor begyndte du at dykke. 
Tv serien som fulgte Jacques-Yves 
Cousteau og de andre dykkere ombord 
på skibet Calypso var en stor grund til 
at jeg startede. I en ung alder sammen 
med en anden dreng legede jeg med 
tanken om at lave vores eget flaskesæt 
bestående af en gul Gardena plastik 
tryksprøjte til ukrudt. Vi synes selv at 
den lignede en rigtig flaske. Det blev 
heldigvis ikke til noget. 
Hvornår begyndte du at dykke. 

Baracuda var ikke stedet hvor jeg tog 
mit Nordisk Sportsdykkerbevis (cmas 
**), men det var den første klub jeg 
tog kontakt til. En sommerdag i 1976, 
tog jeg over til East Kilbride badet for 
at lære at dykke. Blev dog hurtigt klar 
over at der ikke var den store interesse 
i at lære en 14 årig noget om dykning. 
Der var en enkelt som virkede interes-
seret og spurgte om jeg kunne dykke 
ned til bunden af bassinet. Stolt dykke-
de jeg ned til bunden, men da jeg kom 
til overfladen var vedkommende 
svømmet videre. Så fandt jeg ud af at 
jeg kunne lære om dykning på Lau-
trupgård ungdomsskole Ballerup. Mit 
første kursus var Nordisk Snorkeldyk-
kerbevis og derefter gik jeg i gang med 
Nordisk Sportsdykkerbevis. Grundet at 

jeg dumpede første gang i 
teori, noget med multi 
dykning og tabellen så vidt 
jeg husker, havde jeg først 
beviset i 1980.  
 
Hvor mange dyk har du 
haft. 
Jeg er holdt op med at hol-
de regnskab med hvor 
mange dyk jeg har foreta-
get. 
 
Hvilken slags dykkerdragt 
bruger du og hvorfor. 
Jeg bruger en Ursuit RedQ 
tørdragt (skaldragt). Men 
jeg har også dykket mange 
år med en neopren tørdragt 
og været rigtig godt til-
freds med den. 
 
Positive ting ved min nu-
værende dragt: Let at tage 

 

  Makkertjek  

I seneste nummer af Baracuabladet op-
fordrede Stidsen: Bjarne, måske bedre 
kendt som Tequila til at besvare Mak-
kertjek-spørgsmålene:  
 
Her er hans beretning:  

Bjarne i Vevang i  Norge 2014 /Foto Jan M. 
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på og af, dejlig varm og holder varmen 
uanset dybden. Negative ting er mang-
len opdrift hvis dragten lækker eller 
man glemmer at lukke lynlåsen. Latex 
mansetter holder heller ikke så lang tid 
som dem af neopren Har også en hel-
dragt og en shorty i 5 mm neopren til 
varmere vande. 
 
Hvordan vil du beskrive dig selv som 
dykker. 
I de danske farvande er jeg mest til 
vrag. Dykker jeg i vores nabolande 
Sverige og Norge behøver der ikke at 
være vrag i vandet da der er så meget 
andet at se på. I de varme lande er det 
nok med farver på koraller og fisk. Jeg 
føler mange gange dykningen som en 
form for meditation  

 
Er der noget du er specielt glad for ved 
dykning. 
Alt udstyret:-) Det at det er en anden 
verden. Stilheden. Spændende vrag og 
flotte fisk og koraller. 
 
Hvad indgår i et godt dyk. 
Jeg vil påstå at det ikke er helt ligegyl-
digt hvem man dykker sammen med, 
om dykket bliver godt.  
Jeg har prøvet en del dybderus, både af 
den gode og den dårlige. Sjovt nok har 
jeg oplevet en større chance for at få 
rus, når dykker med folk jeg ikke er 
helt sikker på (på større dybder for-
stås). Hvis man ligesom er på bølge-
længde med sin makker, er dykket en 

Bjarne ved Blue Hole på Gozo i 1985 /Foto Stidsen 
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grassat  
 
Er der nogle specielle ting du aftaler 
med makkeren inden dykket. 
Hvis man kender dykkerstedet og mak-
keren, så er der kun tiden på dykket. 
Dykker man sammen med en makker 
man kender knap så godt, eller dykker-
stedet ukendt så aftaler man tid og 
dybde. 
 
Ting som du burde omtale eller spørge 
om inden dykket. 
Er det ikke for koldt at dykke i våd-
dragt på dette 50 meter væg dyk i Nor-
ge. Har du lynet din tørdragt? Skal du 
ikke have vægtbæltet på? Har du skru-
et op for luften? Spring ud på den rigti-
ge side af rælingen, den side med van-
det. Det er noget rod at lande på dæk-
ket i fuldt udstyr. (Disse eksempler er 
fra den virkelige verden). 
 
Hvem skal have makkertjekket næste 
gang og hvorfor. 
Nu er jeg just begyndt i klubben efter 
en af mine lange pauser væk fra dyk-
ningen, men kan forstå at de fleste har 
lavet makkertjek. Så jeg ved ikke 
hvem jeg skal anbefale. / Tekst: Bjarne   

større oplevelse.  
Jeg savner dyk fra en båd større end 
vores RIB, men kan godt se fordelen 
ved en sådan.  Men her er nogle ønsker 
på listen over et godt dyk: Havblik, 
god sigt, ingen strøm og nul brand-
mænd. 
 
Har du haft et dårligt dyk. 
Det kan ikke undgås når man har dyk-
ket nogle år. Jeg har haft flere dårlige 
dyk.    
Dyk hvor jeg mest af alt tænkte, at jeg 
skulle have sprunget over. Men nu har 
man slæbt udstyret ombord på båden 
og sejlet den lange vej, så skal man 
fanden galen mig også i vandet trods 
søsyge og hovedpine. Nogen gange har 
det været det værd, andre gange skulle 
jeg bare hvile videre i køjen. 
 
Har du oplevet en uheldssituation på et 
dyk. 
Vi sammen med vores svenske ven-
skabsklub Malmö Sportsdykarklub på 
tur til Malta i 1989. Her dykkede vi en 
dag ved Azure Window på Gozo. Det 
er svært tillokkende at svæve ned til 
bunden som lå på 60 meter. Efter grup-
pefoto på dybden, tænkte jeg at det var 
en god ide at begynde opstigningen.  
 
Jeg fandt jeg ud af at jeg havde en ne-
gativ opdrift. I min fede dybderus 
tænkte jeg ikke på at bruge min 0,5 li-
ters flaske som sad på min vest til at 
rette op på dette. Så der blev sparket 
meget med finnerne og slugt noget 
luft. Jeg kan huske at jeg, mens jeg pi-
skede der op ad, tænkte på Haldanes 
princip om at en halvering af trykket 
var ok.   Så jeg tænkte at jeg bare skul-
le stoppe op før jeg nåede 25 meter. Da 
jeg nærmede mig de 33 meter kunne 
jeg trække vejret normalt og jeg stop-
pede op.  
Godt jeg ikke havde en dykkercompu-
ter på det tidspunkt, så var den da  gået 

Derfor står dette spørgsmål åbent.  Du 

kan sagtens nå at melde dig frivilligt  

inden næste deadline.  /Red. 
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E-learning: 
Jeg snakkede med Henrik, og vi blev 
enige om at afprøve det nye e-learning. 
Så de fik tilbud om at læse selv plus en 
aften i klubben, og så en aften med re-
petition og prøve.  
Dette blev accepteret af alle tre, den 

ene fra Kontiki, og to andre baracudaer 
sluttede sig til. 
 
Vi mente nok, det var en udfordring at 
læse selv, men det måtte prøves pga. 
tid, og vi regnede med at en gennem-
gang i klubben ville rette op på det. 
 
Nyt kursusmateriale: 
Henrik fik tilrettet forbundets slide 
show til vores nye format. Vi fik aftalt 
prøvedato tre dage før afgang, for en 
sikkerheds skyld, så det ikke var i sid-
ste øjeblik. Og heldigvis. 
 
 
Ny oplevelse: 
Vi regnede selvfølgelig med, at det 

Nitroxkursister i de varme lande. (Sanne, Christina og Lise) 

Nitrox kursus 2018 *) 

Som bekendt var der annonceret tur til 
Rødehavet. Ved rejsemødet viste det 
sig, at kun tre deltagere ikke havde 
certifikat til nitrox, som var gratis på 
turen. Det kunne være praktisk, hvis 
alle havde mulighed for at dykke med 
nitrox. Vi blev derfor enige om at prø-
ve at nå et kursus inden turen.  
*) En instruktørs beretning: /red 
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gik ,som det plejer. Alle, eller de fle-
ste, består. Men nej , vi fik vores livs 
forskrækkelse. Ingen bestod. Det er al-
drig oplevet før. Vi rev os i håret. Go-
de råd var dyre.  
 
Godt vi var i "god tid". Så næste aften 
mødte de fire op igen. Henrik med-
bragte kage. Stadig i chok. Han mente, 
at når det kunne gå så galt, måtte det 
være en instruktørfejl. 
 
Så på god gammeldags vis gennemgik 
vi nogle opgaver med tabeller inden 
aftenens prøve.  
 
Ny prøve: 
Det virkede. Alle bestod, og vi var me-
get lettede. Det var dog aftalen, at der 
skulle arbejdes med det på turen der 
nede.  Men det passede med, at Lise 
ikke deltog i den sidste prøve. Det  
blev løst ved, at hun læste hele vejen i 
flyveren. De fire timer i bussen løste 
hun opgaver, og om aftenen efter an-
komst bestod hun sin nitroxprøve, så 
hun var klar til at dykke med nitrox 
som os andre næste dag. 

 
Meeen et er at læse, regne og bestå. Og 
det gjaldt alle. Et andet er at lære og 
forstå til bunds. 
 
Forening af teori og praksis: 
Men jeg skal love for, det kom i løbet 
af ugen. Aftalen var jo, at der skulle 
følges op på det. Og det viste sig at 
være den optimale løsning: Aflægge 
prøve, få sit bevis og så bruge det i 
praksis umiddelbart efter. 
 
Der blev analyseret, dykket og udfyldt 
logblade med stor entusiasme. Og efter 
få dage gik det som smurt. Så nu kan 
de tre piger Sanne fra Kontiki, Christi-
na og Lise med god samvittighed kalde 
sig uddannet til nitrox dykning.      
 
/Tekst og foto: Birgit 
 

Folk med nye ’skills’ ku’ hoppe i vandet i Røde Havet denne gang. 
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