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Baracuda 

40. årgang  Nr.  3 sept.  2010 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 44 68 33 34 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Postgiro:1 35 67 63  

 

Redaktion: 

Jan M. 

Ole  R. 

Dan A. 

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

  

Kasserer                   Sekretær 

Leif H.     Carsten S.  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Jesper M. 

 

Næste Baracuda-blad udkommer i de-

cember 2010,  deadline den 28/11.    

Antal trykte blade:  175 stk. 

Forside: 
Et billede fra Ulstrup Strand hvor der 

blev afholdt DM i undervandsfoto. Vi 

plejer at have to billeder på forsiden. 

Her har vi så to verdener i ét billede i 

stedet.   

/Foto: Foto Ole  
 

Der er en interessant artikel fra denne 

begivenhed inde i bladet. Læs den selv-

om du er græsk-katolsk hvad angår fo-

tografering under vandet, og hellere 

bare vil dykke og gemme billeder på 

den indre biochip. 

 

(Billede lettere photoshoppet/beskåret 

af red..) 

 

Bagside: 
Øverst:  

De kommende 2* eleverne laver red-

ningsprøveaflæggelse den 4-9-2010  
Meget aktuelt billede som vi har sakset 

fra Turudvalgets udmærkede og så godt 

som altid opdaterede hjemmeside 

/Foto: Allan 

 

Nederst:  

Fyraftendsdyk i juni. Sikket er herligt 

aftenlys. Det er synes langt væk fra sep-

tembers tusmørkeaftener 

Foto /Gearløs? 

 

Bladudvalget:  

Næste møde: Den 25 oktober kl. 21.00 

 

Evaluering af seneste blad, og ideer til 

det næste drøftes på dette møde. 
Alle er velkomne 

Planlagte deadlines på bladet: 

Nr. 2010-4 Deadline: 28 nov.  

Hos medlemmerne ugen: 6– 10 dec. 
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Lederen 

Nogle gange er det tegn på idefattig-

dom, at man gentager sig selv. Men det 

her kan ikke siges for mange gange: 

Redaktøren er igen glad over alle de 

herlige historier og fotos I har leveret  

til det lille dykkerblad.  

En verdenpressens mikro-mini-mikro-

vægter med kun 175 eksemplarer på 

samvittigheden hver 3 måned.  Og man-

ge af bidragene er et større  forum vær-

dige. Håber I bliver ved.  

Det er en fornøjelse at redigere blad,  

når der er så meget folk har på hjertet 

og gerne vil bidrage med..  

I øvrigt skal der lyde en opfordring her-

fra, om at møde op til generalforsamlin-

gen. Vil man vide noget om, hvad der 
rører sig i klubben, er det et rigtigt godt 

sted at være med på en lytter eller som 

mere eller mindre aktiv deltager efter 

temperament. 

Og ikke mindst vil jeg opfordre til at 
deltage i middagen efter generalforsam-

lingen. Også hvis man af en eller anden 

grund ikke kunne komme til den for-

melle del af programmet.  

 

Det er om aftenen at de mere kulørte og 

vitaminrige historier kommer på bordet, 

og årets ærespris samt den kammeratli-

ge ’dummebøde’: Ferdinand-prisen 

uddeles. Det sidste som regel efter en 

lang og morsom meningsudveksling. 

Hvor dit bidrag også kan betyde forskel 
på udnævnelse eller ej. Vi ses.. 

/Redaktøren  

Flere dage 4,5,18 og 

19/9 
Uddannelse af 2* 

dykkere 

torsdag 16/9 fyraftensdyk 

mandag 20/9 Turudvalgsmøde 

kl. 21.00 

torsdag 23/9 fyraftensdyk 

lørdag  25/9 Tur til Trelleborg 

fredag 1/10 Natdyk. Sæso-

nens sidste 

’fyraftensdyk’ Et 

MUST for friske 

folk. 

mandag 4/10 Dyk på Danebro-

ge. Se opslags-

tavle  

mandag og 

onsdag 

18 og 

20/10 

Svømmehal hol-

der lukket 

mandag 25/10 Bladudvalgsmø-

de. Kl.21 

torsdag  11/11 Bestyrelsesmøde 

lørdag 20/11 Generalforsam-

ling kl.13 

Middag kl. 19.00 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

OBS. Læg mærke til Natdykket den 

1/10.  

Det er kanon hyggeligt og grænseover-

skridende. Prøv det, Tag med!  



4 

 

 

Formandens ord. 

Så skriver kalenderen september. Efter 

en formidabel sommer med masser sol 

og gode dykkemuligheder, er vi til på 

vej mod en køligere årstid med regn og 

blæst. 

Dykke kan vi stadigvæk, men risikoen 

for aflysninger er større. Båden kan 

sagtens sejle ud i 10 sek/m, men det 

skal jo også være rart at dykke, så det at 

sidde i en lille båd der gynger i flere 

timer, kan være hård kost og ødelæg-

gende for en god fridag. 

Over de seneste par år, er der kommet 

en del nye medlemmer til. Det er dejligt 

at opleve, at klubben tiltrækker dykkere. 

Det giver et billede af, at dykningen er i 

fremgang og at de mange dykkere der 
findes, finder det fordelagtigt, at dykke i 

klub.  

I en klub finder man ligesindede, hvor 

man kan dyrke og dele sin særlige inte-

resse inden for dykningen. 

Baracuda er efterhånden blevet en me-

get stor klub, hvilket gør, at alle ikke 

kender hinanden på samme måde som 

tidligere. Gamle medlemmer, som kig-

ger forbi en gang i mellem, oplever, at 

der er mange nye ansigter i svømmehal-

len eller til et klubmøde. Det samme 

gælder for de nye medlemmer, der står 

over for en stor opgave, at lære navne 

og ansigter på alle os, der har været i 

klubben i efterhånden mange år. 

En af grundende til at klubben vokser 

er, at klubben kan tilbyde nogle moder-

ne faciliteter. Båd kompressor, Nitrox 

og ikke mindst et aktivt uddannelses-

team, der tilbyder et bredt spektre at 

kurser og uddannelser 

På medlemsmødet d. 3. september, var 

der et medlem der udtrykte bekymring 

for aldersfordelingen blandt medlem-

merne i klubben. Og det er forståeligt. 
Det ville være dejligt, om der kom flere 

helt unge medlemmer til klubben, men 

desværre er den ungdomsgruppe, der 

efterspørges travlt optaget af uddannel-

se, flytte hjemmefra og stifte familie. 

Det levner ikke tid eller økonomi til at 

dyrke en interesse som dykning. Dem 

der virkelig holder af dykningen, kom-

mer tilbage, når ungerne er blevet så 

tilpas store til at de kan komme med. 

Nu er det bare blevet dobbelt så dyrt, da 

poden også skal have udstyr. 

Skal vi tiltrække de helt unge, kommer 

vi til at kaste mange ressourcer ind i at 

have nogle dedikerede ungdomsledere, 

der vil træne og tage hånd om en flok 

juniorer. Sidste sæsons ungdomsskole 

succes blev forsøgt gentaget igen i år, 
men desværre uden at var tilslutning 
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nok til at der kunne oprettes et hold. 

Spørgsmålet er, om der er junior inte-

resse nok til at klubben skal prøve at 

finde de ressourcer der skal til for at for 

at skabe en ungdomsgruppe? 

De forskellige elevhold har gennem 

årene haft en fornuftig størrelse, der gør 

at der opstår et sammenhold som igen 

gør, at holdet hænger lidt mere sammen 

i perioden efter at de har fået deres cer-

tifikat, men efter kort periode, tænker 
man ikke længere over hvem der kom-

mer fra hvilket elevhold.  

Nye medlemmer støder til med forskel-

lige erfaringsniveauer. Efter et prøve-

dyk med en instruktør, er de med i klub-

ben og ingen stiller spørgsmål til certifi-

katet ud over af nysgerrighed. 

Nye dykkere, der vælger at tage uddan-

nelsen i vores klub og erfarende dykke-

re, som vælger at melde sig ind i klub-

ben, kommer med forventninger om, at 
Baracuda vil kunne tilbyde en masse 

gode oplevelser. Og det er jeg fast i 

troen på, at vi kan. Nye medlemmer 

kommer ind og giver fornyet kraft og 

inspiration, der giver gamle medlemmer 

lyst til at fortsætte mange år endnu.  

Medlemstilgangen har været i en positiv 

udvikling i de sidste mange år. 

Kan det fortsætte, eller skal udviklingen 

fastholdes ved at bruge ressourcer på 

ungdomsarbejde? 

Formanden 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning for 

det forløbne år. 

3. Beretning fra udvalgene og gen-

nemgang af udvalgenes aktivitetsplaner 

4. Godkendelse af revideret regnskab. 

5. Behandling af eventuelt indkomne 

forslag. 

6. Gennemgang af budget og fastsæt-

telse af kontingentets størrelse. 

7. Valg af bestyrelse: 

Lige år: Valg at formand og sekretær. 

Ole genopstiller som formand, Carsten 

genopstiller ikke som sekretær. 

Hvert år: Valg af to bestyrelsesmedlem-

mer, to suppleanter, to revisorer og en 

revisorsuppleant. Alle genopstiller 

8. Valg af udvalg.  

Alle udvalg ’nulstilles’ 

9. Eventuelt. 

 

 

 

 

Dit forslag: 

Har du et forslag du vil have behandlet 

under punkt 5, skal det være hos besty-

relsen  senest den 10-11-2010  

 

(En mail til formand 

 olebro@baracuda.dk vil være OK) 

Generalforsamling den 

20/11 kl. 13.00 

mailto:olebro@baracuda.dk
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Tur til Lysekil med 

 Baltic 

Lysekil er som regel et dyk værd. Men 

hvad nu hvis det stormer? 

Denne gang har Birgit være på tur 

sammen med Baltic. Se her hvad hun 

skriver, bl.a.  om svæv der forsvin-

der…... 

Jeg gik desværre glip af vores egen tur 

til Lysekil i foråret.  Jeg havde ellers 

gerne set nøgensneglene, som ses på det 

tidspunkt.  

Nu måtte jeg nøjes med at se billederne 

af dem.  Derfor benyttede jeg mig af, at 

min "anden" klub Baltic lavede tur der-

op.   

Nu har man jo været der nogle gange, så 

vejen føles ikke så lang mere. 

Og det var da også næsten som at være 

med sin egen klub, for en af de første vi 

mødte, var vores egen Ole B., som hav-

de taget turen derop med Baltics Steen 

P. De var lige på en smuttur på et par 

dage og så hjem igen.  Ja Lysekil er et 

godt sted at dykke. Og vi fik glæde af 

Oles kogekunst, det var ikke ringe. 

Ikke udenskærs 

Det var ikke muligt at komme uden-

skærs denne gang. Der var for meget 

blæst. Men vi så da en enkelt lille sæl 

på et klippeskær inde i fjorden, da vi 

sejlede ud fra Hellebäk, som er et af de 

mange gode dykkersteder i Gullmarfjor-
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den.  

Gullmarfjorden  

Denne fjord er meget speciel, fordi ind-

gangen til den ikke er særlig dyb. Men 

inde i fjorden er der dybder til 100 me-

ter. Det betyder, at det salte vand, der 

undertiden kommer ind i fjorden  ikke 

bare løber ud igen, men øger saltholdig-

heden, således at ting, der bor eller gror 

på større dybder ude i det salte hav, 

lever på lavere dybder inde i fjorden, så 

vi almindelige dykkere har mulighed for 

at se disse.  

Der findes bl.a. flotte røde hårde koral-

ler, som man ellers skal ret langt ned for 

at se i det åbne hav.  

Hummere er der også altid. Selv om de 

prøver at gemme sig i deres revner og 

sprækker, er deres lange følehorn ret 

afslørende . Engang ville jeg kigge efter 

i et  hul, som bestemt lignede et gem-

mested for en hummer.  Det var det 

også. Den kom farende ud imod mig, så 

det kan nok være, jeg lige pludselig 

kunne bakke i dykkerudstyret. Det troe-

de jeg ellers ikke, jeg havde lært. 

Löffgrens gamle reception:  

Baltic bor altid på Løffgrens camping.  

Løffgrens gamle hus bliver lejet , der 

står stadig "reception" i vinduet, så når 

der kommer nye ikke stedkendte gæster, 

må man venligt fortælle dem, at de skal 

50-100 længere, ned bagved til privaten, 

hvor man kan finde ham, hvis man er 

heldig.  

 

Men det ser nu også ud, som om han 

mest er interesseret i fastliggere. 

Huset bruges som "base", det er bl.a. 

godt hvis det regner. Og så bor de mere 

magelige der, dem som synes de har 

aftjent deres værnepligt med at ligge i 

telt. Der er 2 tremandsværelser, nogle 

sover i den ene stue, og min navnesøster 

har altid reserveret det gamle kosteskab, 

som er blevet et fortræffeligt eneværel-

se.    

Man forsøger at lade en ny være dyk-

kerleder hver dag.  Denne gang lykke-

des det ikke så godt, men Finn-Bio som 

havde arrangeret turen klarede det også 

udmærket.  Godt nok relaterer hans 

navn ikke til fisk, men han ved meget 
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om dem,  og deler gerne ud af sin viden.  

Og han er blevet god til at fotografere 

dem.  Men ellers har det fungeret fint 

med forskellige dykkerledere.  

Brunt vand: 

Det hænder i Gullmarfjorden, at det 

øverste  vandlag er helt brunt, f.eks. 

hvis det har regnet meget, og  vand med 

jord er løbet i. Det kan være 2 meter 

måske 5. Men nedenunder er vandet 

meget klart, og man kan sagtens få et 

rigtig godt dyk, især hvis man har en 

god lygte, for solen kan selvfølgelig 

ikke nå ned. Det var også  i denne fjord, 

jeg lærte, at vandet kan være uklart af 

"svæv", men går man helt tæt på er 

uklarhederne væk, nemlig fortæret at 

væksterne på væggene. Det kan man 

også opleve andre steder f. ex i Rødeha-

vet. Prøv at lægge mærke til det en 

gang. 

Med en enkelt undtagelse er dykkene 

vægdyk, med dybder under dig nogen 

steder ned til 100 meter. Det skal man 

lige vænne sig til i starten. De forskelli-

ge steder er alle lidt forskellige.  Men 

det er meget meget flotte vægge med 

masser af liv. 

Lysekil kan man besøge igen og igen. 

Det er en stor oplevelse hver gang.   

/Birgit 

/Fotos: Finn-Bio (Baltic) 



9 

 

 

Første dyk  Amager strandpark. 

Efter at have klædt om på en fornem 

betonplads, var det endelig tid til at prø-

ve kræfter med noget rigtigt havvand. 

Da vi nåede til overfladesvømningen 

var der nogle på holdet der mente at 

150m fan’me var langt, og vandet var 

vådt og der var meget galt. Igennem 
kom vi alle og jeg tror der var mange 

der sov ganske godt den nat. 

 

4 - 5 dyk på padivraget i helsingør, Lo-

kum keyboard, og så var der dem der 

aldrig fandt det. Omklædning på strand-

vejen, med blå/grå knæ og folk der glo-

ede i busser.  

 

En anden gang i trykkedammen, her er 

der en af os, jeg husker ikke hvem :) 

som mener det ikke er svært nok at 
svømme så han vælger at slæbe en bøje 

med tilhørende vægt godt 500m ind 

mod København,  for derefter at blive 

tilbudt at blive samlet op med båden.  

Redaktøren har fået nogle noter fra to 

af de nye 1 * dykkere om oplevelser fra 

elevtiden.  

Stor tak til Bobbi og Jeanette. Andre 

elever kan fortsætte næste gang. 

 

Måske skulle en vis instruktør læse 

med her. Hvem nævnte Ferdinand?  

 

/Redaktøren.  

Historier om møder 

med rigtigt havvand 
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Men næ nej, der er sgu’ krummer i den 

knægt så han og makkeren vælger at gå 

land ved to thaier og gå tilbage 

 

Kullen, her havde vi et par i vandet, 
desværre måtten **'eren op på  grund af 

et snotfyldt øre. Men en kæk instruktør 

sagde til *'eren bare bliv i vandet så kan 

du dykke med mig og den anden *'er. 

Super ide :) efter ca 20 min kommer der 

så et par i vandet så der nu er 2 *'er og 

en instruktør. Super Super, så er der klar 

til neddykning.  

 

Tommelfinger nedad og så køre bussen. 

Da de to *'er kommer ned på omkring 

8m se de at deres instruktør mangler, 
som de gode elever der er stiger de så til 

overfladen igen, hvor de finder deres 

instruktør uden blybælte. 

 

Nogen kalder det stress, andre kuller, de 

to *'er kalder det koldt. For det varede 

50 minutter  inden instruktøren kom i 

vandet igen  Uhhhh  L A N G  tid i 

våddragt.  

 

Endelig kom HR. instruktør tilbage i 

vandet, og der blev fortaget et smukt 

dyk på en flad sandbund. 

 

Amager strandpark (1. Dyk): 
Det må have været i starten af april og 

vandet koldt. Alle mødt op friske og 

veloplagte, med fuld forventning til at 

det skulle blive en rigtig god dag.  

 

Det blev det, det blev jo et sus uden 

lige, som det nu er, når det er første 

gang man prøver noget nyt, som man 

har set frem til. For nogle meget græn-

seoverskridende. Vandet ca. 2 grader, 

vinden ja den var der også, sidst men 

ikke mindst var der overfladestrøm.  
 Der gjorde livet surt for os alle sam-

men, da der skulle svømmes overflade-

svømning med udstyr. Så var det også 

lige sådan at man fandt ud af hvor me-

get nedkøling betyder for kredsløbet, og 

det at alle kom op med Pamela Ander-

son læber. 

 

Lynetten (2.+3.dyk): 

På de her dyk fik flere af os at føle og se 

hvor meget man 
kan vikle sig 

ind i makkerli-

ner og linen op 

til bøjen, man 

kunne kalde det 

juletræs-kæder.  

 

Ikke nok med 

det skulle vi 

kravle op over 

stene med alt 

udstyret på, kan 
med rette sige 

det er ikke no-

get man ønsker 

at gøre mere 

end én gang.  
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For så hurtigt at skulle skifte flaske, 

springe  i fra molen. Hvad kan man sige 

om det, udfordring især hvis 

man har lidt problemer med 
højder i forvejen.  

 

Kunne endelig sige det samme 

om  når man kom ud til sejlren-

den første gang, man kommer 

hen til kanten, så lige pludselig 

er der 3 m. dybere, så tænker 

man bare, åh nej, bare jeg ikke 

falder ned og slår mig, med et 

sug i maven.  

 

Der var alverdens ting på bun-
den der inde; håndmikser, øldå-

ser, plastposer og golfbolde.  

Der var en lille smule dyreliv, 

men ikke noget særligt.  

Som det sidste ved selve dyk-

ket blev vi samlet op af gummibåden, 

kan kun sige: Det var ikke yndefuldt. 
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Den lunere del af dykkersæsonen går 

mod sin slutning, og indtrykkene fra de 

mange dyk er efterhånden bearbejdet, 

hvilket er mere end jeg kan sige om de 

mange undervandsbilleder, jeg har ta-
get.  

 

Mange af dem skal nok smides ud, an-

dre kræver nærmere opmærksomhed. 

Og selv om man strengt taget kan kalde 

alle undervandsbilleder for vådeskud, 

stikker nogle ud som pletskud. Ikke 

nødvendigvis fordi de er gode, men et 

enkelt billede kan genkalde erindringer 

fra et godt eller, for den sags skyld, et 

mindre godt dyk. Sådan et billede er jeg 

lige stødt på. 
 

Mullus surmuletus er navnet på fisken 

jeg har på billedet, et navn som fore-

kommer besynderligt og mundret i det 

danske sprog, men det er dens latinske 

navn, som den selvfølgelig godt kan 

have fået af en dansker, såfremt finde-

ren var dansk, og syntes fisken var no-

get sur at se på, og derfor udbrød: 'Se! 

Sådan en lille surmuletus'.  

 

Men det har jeg ingen anelse om, og må 
derfor heller fortælle, at dens danske 

navn er Stribet Mulle. 

 

Har du snorklet eller dykket i Middelha-

vet, Atlanten eller i et andet af klodens 

have med varmere vand end det hjem-

melige, så har du helt bestemt mødt den. 

Og holder du lige så meget af at putte 

fisk i munden som at se på dem, så har 

du ret sikkert også smagt den. Det er 

nemlig en særdeles god spisefisk. Hvil-

ket i grunden er lidt synd for den. 
 

Nu lover overskriften andet end beret-

ninger om velsmagende middelhavsfisk; 

men der er nu en sammenhæng. Det 

drejer sig om en dejlig lun dag i juli 

måned, hvor jeg i et akut tilfælde af 

dykketrang kørte til Trykkerdammen i 

Helsingør. Nogen af jeg kender det må-

ske kun som 'PADI- vraget', men det 

hedder altså Trykkerdammen. 

 
Jeg kom hurtigt i udstyret og i vandet. 

Jeg svømmede over hvor sandet er dæk-

ket med ålegræs, for at dykke langs 

stykkets ydre kant. Dér hvor ålegræsset 

har lommer med sandbund pyntet med 

muslingeskaller, regnede jeg med at 

finde mest liv. Pludselig dukker Mullus 

surmuletus op!  

 

Egentlig registrerede jeg blot en gam-

mel kending, men sekundet efter vågne-

de mit indre system af advarselslamper, 
ditto klokker og virvaret af den indre 

skiltning, som skal fortælle i hvilken 

kasse det jeg ser hører til i. 'Hov du hø-

rer vist ikke til her' mumlede jeg i regu-

latoren, og tog to billeder. 

Trykkerdam  

extravaganza 

Under overfladen fandt Tom en fisk, 

han havde set før, bare ikke i Dan-

mark. Mødet med fisken gjorde et me-

get benyttet dykkested til noget særligt.  
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Anden gang flashen lyste, fik den nok. 

Resten af dykket spejdede jeg efter den, 

og mødte den da også én gang mere. 

 

På vej hjem fra dykket spekulerede jeg, 
om det bare var mig, som aldrig før 

havde set en mulle i dansk farvand. Og 

videre om den absolut ikke hørte til 

herhjemme, og i så fald – hvordan den 

var havnet her. Jeg besluttede mig for, 

at kontakte Øresundsakvariet i Helsin-

gør, for at høre hvordan det er fat.  

 

Akvariet drives af forskere og studeren-

de fra Københavns universitet. Har du 

ikke været der, bør du bestemt besøge 

stedet, som ikke er stort, men til gen-
gælde er i topklasse. Mere om det en 

anden gang.  

 

Jeg ringede til akvariet, og fik Kristian 

Vedel i røret, som lyttede til min beskri-

velse af fisken, returnerede et par uddy-

bende spørgsmål, hvorefter han konsta-

terede at det, med stor sandsynlighed, 

var en Mullus surmuletus jeg havde set.  

 

Da jeg fortalte ham, at det kunne vi jo 

få en afgørelse på, da jeg rent faktisk 
havde billeder af den, blev han meget 

glad, fordi de kun havde meget få og 

udokumenterede registreringer, og dette 

var det første dokumenteret eksemplar i 

levende tilstand i ti år. Dagen efter fik 

jeg en mail fra Kristian, som bekræftede 

at det var en stribet Mulle, og om han 

måtte lægge mine billeder på deres 

hjemmeside, hvilket jeg selvfølgelig 

gav ham tilladelse til. 

 

Bare fordi jeg så en fisk, man normalt 
ikke ser, og tog et billede af den, blev 

dette dyk til en særlig oplevelse som jeg 

kan genkalde hver gang jeg ser på et af 

billederne af Mullus surmuletus. 

 

/Tekst og foto: Tom D. 

(Se link til flere oplysninger på side 15) 
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Opslagstavlen 

Tisvildesagen, del 6. 
Nordsjællands Politi i 

Helsinge er stadig i 

gang med efterforsk-

ningen af sagen. 

Politi-møllen maler 

MEGET langsomt. 

Stadig  intet nyt . /red 

MÆRK HISTORIENS VINGESUS 

MANDAG D. 4.10 PÅ  

VRAGET "DANNEBROGE"  
 

Den 4. oktober 2010 er 300 års dagen 

for Dannebroges endeligt. Det 51 meter 

lange linieskib sank efter en duel med 

vore svenske fjender i Den Store Nordi-

ske Krig i 1710. 593 søfolk omkom og 

kun få overlevede efter at skibets last af 

ammunition sprang i luften. 

Mange af jer har været på vraget. Men 

netop d. 4.10 kan vi, mens vi stadig ser 

knogler af søfolk og rester af tovværk, 

tænke præcis 300 år tilbage og fantase-

re om, hvordan livet på en 3 dækker på 

51 meters længde med 600 søfolk, 90 

kanoner, ammunition og mad med me-

get mere kan have formet sig. 

Der vil komme opslag i klubben, men 

forinden vil jeg forsøge at få godken-

delse til at dykke på vraget netop denne 

mindeværdige dag. 

Da turen er en mandag aften med af-

gang fra Ishøj havn kl. 17.00 kan vi 

forvente at dykket nærmest bliver et 

natdyk. Solen går ned kl. 18.37 denne 

dag.  

For en sikkerhedsskyld. Sæt X i din 

kalender. 

 

Med venlig hilsen 

/Carsten S  

En tegning af Vapper fra Stidsens hånd-

tegnede logbog.  Der blev dykket på 

Vapper den 6. juni  i super vejr, ser det 

ud til!  

/foto Allan 
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Opslagstavlen 

Rabatter på dykkerudstyr. 
Redaktionen indsamler fortsat oplysninger 

om mulige rabatter eller lignende i forbin-

delse med køb eller servicering af dyk-

kerudstyr.  

Oversigt:   

ScubaGear på Amager:  

10 % rabat  til DSF  medlemmer. 

 Info: http://www.scubagear.dk  

Der må være flere butikker med rabat? 

Interessante links om Øresund:  
http://www.oresundsvand.dk/Dansk/  

Se også gruppen fyraftensdyk  på Groupcare. 

 

Fakta om muller: 

Læs om øgede observationer af Mullen: snm.ku.dk/forskning/projekter/fiskeatlas/

nyheder/2008044  

Øresundsakvariets hjemmeside: www.oresundsakvariet.ku.dk  

 

Festmiddag 
Den. 20/11 kl. 19.00 

efter  
generalforsamlingen  

Pris: 125,- kr. 
 

Tilmelding i klubben. 

Endnu en af  Stid-

sen’s skitser fra 

hans håndtegnede 

logbog. Forestiller 

Bonita og en uhel-

dig dykker med luft 

i benene. Han fik 

heldigvis igen ska-

devirkninger af den 

ufrivillige opstig-

ning.   
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Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke?  

Jeg fik mit CMAS ** i 1988 i dykker-

klubben BARACUDA,  som dengang 

holdt til på Larsbjerggård ved den ned-
lagte Skovlunde flyveplads. 

 

Jeg har altid været vild med vand.  Først 

sejlede jeg på hjemmelavede tømmer-

flåder i Køge bugt. Af og til drev vi til 

havs, men vi overlevede.  Derpå sejlads 

i optimistjolle,  OK-jolle og nu kano.   

 

Som barn/dreng snorklede jeg i timevis 

rundt i Køge bugt i klart vand i modsæt-

ning til i dag hvor det er grønkålssuppe. 

 

Hvor mange dyk har du haft?  
Jeg er hastigt på vej mod dyk nr. 750.  

Panik alderen er sat ind og inden for de 

sidste 1½ år har jeg haft godt 100 dyk 

dog mest i udlandet. 

 

Hvilken slags dykkerdragt bruger du, 

og hvorfor?   
Jeg foretrækker våddragt og dem har 

jeg et par stykker af. En våddragt er 

ukompliceret at dykke i. 

 

Jeg har også en ny OTTER tørdragt, 
men her skal jeg have et 18 kg blybælte 

for at komme ned under vandoverfla-

den. Den er dejlig varm i koldt vand, 

men jeg har problemer med kolde fingre 

når vandet er koldt,  så det har et par 

gange bragt mig for hurtigt til overfla-

den. 

 

Hvordan vil du beskrive dig selv, som 

dykker. (teknisk-, vrag- eller 

'blomster-dykker' eller lignende) ? 
Jeg er ’fotodykker’ og alt af interesse 

under vandet bliver videofilmet med mit 

nye HD video camera. Vragdyk er 

spændende og jeg har været inde i man-

ge vrag, hvor maskinrummet er det mest 

spændende. 

 

Er der noget du er specielt glad for 

ved dykning ? 
Som world wide rejsende dykker møder 

man mange ligesindede overalt på klo-

 

  Makkertjek  

Dette nummers makker-tjek hovedper-

son (til venstre) i en typisk situation. 

Som altid hjælpsom og gerne med et 

kamera i hånden.  

/Red. 
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den.  Kemien passer lige fra første 

håndtryk og hele den periode man er 

sammen.  Jeg har været med på de fleste 

BARACUDA  klubture til fjerne desti-

nationer og det har været fantastiske 
oplevelser som jeg hyppigt genoplever 

ved at bladre i mine billedarkiver. 

 

Hvad kan indgå i 'et godt dyk', og 

kan du beskrive et konkret dyk? 

Et godt dyk er den frihed man har ved at 

være vægtløs. Derfor er alle dyk gode.  

 

BARACUDA var i Mexico i år og her 

ville man dykke i drypstens grotter.  Det 

anså jeg for farligt og besluttede derfor 

ikke at deltage - men jeg prøvede. Det 
blev til  8 dyk i Cenoterne . Her  så og 

filmede jeg de mest fascinerende dryp-

stensformationer under vandet. 

 

Har du haft 'et dårligt dyk', og kan 

du beskrive hvad der skete? 

Jeg har et par gange haft en dykkermak-

ker der gik i panik fordi der skete noget 

uforudset. 

Heldigvis kan jeg selv bevare roen så 

”det uforudsete” ikke fik alvorlige kon-

sekvenser.  

 

Har du oplevet en uheldssituation på 

et dyk?  
På en af mine første Rødehavsture fandt 

jeg en dykker liggende på ryggen med 

”sutten” liggende ved side af ham.  Han 

lå i åbningen til en hule på 25 m. Jeg 

piskede hen for at hjælpe ham, men min 

makker hev mig tilbage.  Han havde set 

redningsdykkere hive ham ud fra hulen.  

De tog hans udstyr af og svømmede i 

position med en dykker der holdt hans 
hoved og en ved hvert ben, samt to dyk-

kere der medbragte hans udstyr.  Jeg 

kan stadigvæk se dette billede for mig. 

 

Efter den oplevelse skulle jeg have en 

smøg.  (Jeg er ikke ryger) 
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Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i dyk-

ker (tegn eller andet)? 

Ja – retning, dybde og dykkertid. Er det 

en elev eller en utrænet dykker, viser 
jeg tegnet for IKKE OK.  Det er et OK 

tegn med en finger fra den anden hånd, 

så det ligner et Ø.   Det mangler i vores 

tegngivning og jeg har tit set det an-

vendt af min uøvede makker. Så kan 

man jo efterfølgende finde ud af,  hvad 

der er galt. 

 

Er der nogle ting som du burde omta-

le eller spørge om, men ikke altid hu-

sker?  
Da jeg startede i BARACUDA blev ny 
uddannede dykkere døbt. Det var det 

forrige års elever der stod for arrange-

mentet og her kunne de få afløb for de-

res sadistiske tilbøjeligheder.  Den tra-

dition ser jeg gerne genindført i klub-

ben.  Det var rigtig sjovt og et tilløbs-

stykke for familie og venner. Ved min 

egen dåb blev vi lagt op på et alter og 

derefter smurt ind i mel og snask. Der-

efter fik vi en tår gammel dansk – et æg 

klasket ned i hovedet og derpå sendt 

igennem et langt rør ud i havnebassinet. 

Hele arrangementet endte med at alle 
tilstedeværende røg ned på den blå hyl-

de.  Dem der var hurtige til at skifte til 

tørt tøj røg i vandet èn gang til. 

 

Er der noget udstyr du drømmer om 

at få fat i, eller er der noget du svær-

ger til?  
Ja da – navigationsudstyr og  transpon-

der udstyr, så man kan finde sin makker 

og ved hvor de andre dykkerkammera-

ter befinder sig.  Til brug ved natdyk i 

Rødehavet har jeg lavet nogle blinklys i 
forskellige farver.  Der var 3 par og de 

holdt da i et par år inden de gik tabt. 

Jeg kunne da også tænke mig at vi i 

klubben bygger en paravane som vi kan 

trække efter gummibåden.  Jeg har ud-

tænkt en styreenhed så dykkeren på 

paravanen kan sende ordre op til bådfø-

reren, men det kan jeg jo redegøre for 

en anden gang. 

 

Hvem skal have makkertjekket næste  

gang og hvorfor? 

Det skal Foto Ole.  Han er en af de akti-

ve dykkere, der i længst tid har været 

medlem af Baracuda. Han har dykket i 

mere end 40 år under yderst primitive 

forhold.    

 

Hvem vil f.eks. køre på ferie i bil til 

Yugoslavien og dykke på den samme 

flaske luft 4 gange uden genfyld og 

manometer.   Man kan blive helt "høj" 

når man hører Ole fortælle om dykning 
i gamle dage.  Og hvem dykker idag så 

længe, at der er vacum i flasken? - svar: 

Foto Ole  

 

/ ’Gearløs’ 
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3: Status på båden. 

Der er bestilt en ny låge og gelcoat til 

båden. Ny styrbords lanterne er modta-

get til udskiftning af den defekte.  

Ny antenne er monteret. VHF radioen 
dugger igen. Der tages kontakt til leve-

randøren.  

 

Jørgen Hansen havde indsendt 9 for-

slag. Referenten har tilladt sig at for-

korte forslagene. 

 

3.1: Bådens vægt.  

Seddel opsættes på tavlen, der viser, 

hvad båden vejer (1410 kg) i lovlig sejl-

klar stand som  speedbåd uden dykker-

relateret udstyr. Det fremgår af opsla-
get, hvad båden indeholder.  

Der opsættes en liste over de dykkerre-

laterede ting med dets vægt. Jørgen 

nævner, at der er tvivl om, hvem, der 

må trække båden.  Det fremgår af op-

slag på tavlen.  

 

3.2: Vindskærmen: 

Vindskærmen går løs, når man holder i 

den under hårdt vejr.  

Jørgen efterlyser også ”knaster” til at 
holde tovværk i forbindelse med en 

vandret stang under vindskærmen. 

 

Poul C. tilbød at stå for en udbedring af 

begge forhold. 

 

3.3: Dæksmaling: 

Malingen er skallet eller slået af et par 

steder. Der skal indkøbes dæksmaling. 

 

3.4: Lugen er defekt: 

Ny er som tidligere nævnt bestilt. Mon-
teres med hængslerne opad for at hindre 

at hængslet  knækker igen. 

 

3.5: Vedligehold af båden:  

Problem: Båden kunne behandles bedre.  

Referat af Medlemsmøde 

2.  september 2010 

Der var fremmødt 15 medlemmer til 

mødet.  

Aftenens dagsorden var:  

1: Velkomst af formand Ole. 

Ole fortalte om formålet med at klubben 

erhvervede sig et bredbåndsnet. Dette 

kan bl.a. benyttes ved undervisning, 

temaaftener m.v. Prisen er under kr. 

200,- pr. md. I prisen medfølger IP tele-

foni.   

Ole nævnte, at Poul E., halmesteren, 

havde lovet os et skab til vore remedier.  

Garagetaget er atter utæt, hvilket er 

meddelt kommunen. Ole fortalte endvi-
dere, at metalskinnen ved garageporten 

er revet op, da trailerens hjul havde sat 

sig fast. Nu mangler vi kun at få beton-

kanten fjernet. Carsten H. har lovet at 

ordne dette snarest.  

 

2: Klubbens økonomi. 

Kort fortalt er der indtægter og udgifter.  

Alt i alt et pænt resultat.  
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3.6: Frølår. 

 Der mangler frølår på flaskestativet. 

Manglende frølår bevirker, at det er 

svært at have finnerne mellem flasker-

ne. 
 

3.7: Ryglænet: 

Ryglænet sidder og dingler. Jørgen fo-

reslår at ryglænet monteres på 2 stk. 

afstandsklodser således, at man kan 

holde på det lodrette rør under sejlads. 

 

3.8: Garagen. Høj kant ved port. 

Emnet er nævnt tidligere og Carsten H. 

er orienteres.  

 

3.9:  Bådens luger. 
Jørgen henstiller til at man husker at 

åbne alle luger, når båden er i garage. 

 

4:  Ideer og ønsker fra medlemmerne.  

Det blev foreslået, at der oprettes en 

mentorordning til yngre medlemmer i 

klubben. Dette for at sikre sig, at de 

yngre medlemmer føler sig hjemme og  

bliver længere i klubben.  

 

Det blev endvidere foreslået, at der op-
sættes en kasse beregnet for udstyr, der 

henhører til materialerummet, men som 

ikke kan leveres der, da der er flere, der 

lejer udstyr, som ikke har nøgle til ma-

terialerummet og at dem med nøgle 

ikke er til stede om aftenen efter et af-

tendyk.  Sekretæren ordner dette.  

 

Efter indtagelsen af pandekager med is 

var aftenens emne stort set uddebatteret 

og medlemmerne sivede hjemad.  

/Sekretær Carsten S.  

Løsningsforslag: Der oprettes et bådud-

valg, der regulerer brug og vedlige-

hold af båden. 

Bådudvalget har ansvaret for bådens 

stand og står for vedligehold og repara-
tion. Udvalget har kompetence til at 

grounde båden ligesom det har bemyn-

digelse til at indstille til bestyrelsen at  

brugere fratages retten til at føre båden, 

hvis det vurderes, at der foregår mis-

brug.  

 

Det var forsamlingens opfattelse, at det 

var en god idé at have et udvalg eller i 

det mindste nogle dedikerede medlem-

mer til at tage sig af bådens vedlige-

hold.  Derimod var det forsamlingens 
klare opfattelse, at et bådudvalg ikke 

nødvendigvis skulle tage stilling til om 

båden skulle groundes eller ej eller om 

en bådfører var værdig eller ikke værdig 

til at udføre jobbet som bådfører.  

Det er til enhver tid bådførerens ansvar 

at sikre sig, at båden er i forsvarlig 

stand forinden en sejlads ligesom det er 

bestyrelsens ansvar, at båden har det 

fornødne lovformeligt uddannet mand-

skab, der skal til for at føre båden. En 
ændring af dette forhold ansås således 

ikke for nødvendigt.  

 

Opdages misbrug eller forkert behand-

ling af båden og dets udstyr kan enhver 

henvende sig til sikkerhedsudvalget 

eller for den sags skyld direkte til besty-

relsen om den forkerte behandling. Det 

er sikkerhedsudvalget, der indstiller nye 

bådførere til bestyrelsen, der så tager 

den endelige beslutning.   

 
Det står ligeledes klart, at enhver der får 

kendskab til at båden ikke er i sejlklar 

stand har pligt til at meddele dette til 

sikkerhedsudvalget eller bestyrelsen.   
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Advarsel:  

Denne beretning er nok 

mest for folk, som har 

interesse for uv-

fotografering.  

 

Ulstrup strand: 

Her den første weekend i 

september holdt Dansk 

Sportsdykkerforbund med 

udgangspunkt i Kalund-

borg vandrerhjem det 

årlige mesterskab i under-

vandsfoto-grafering ved 

Ulstrup Strand på Røs-

næs. 

 

Der var mødt 21 fotogra-

fer op heriblandt Tom og 

mig selv. Vejret var per-

fekt med dejlig solskin og 

en aftagende vind fra 

vest.  

 

Regler: 

Mesterskabet foregår på 

den måde, at alle fotogra-

fer får fire timer til at fotografere i in-

denfor et nærmere udpeget område ved 

stranden. Herefter skal hukommelses-

kortet fra kameraet med op til 150 bille-

der på afleveres til kopiering hos arran-

gørerne.  

 

Deltagerne får kortet tilbage og man har 

så et par timer til at udvælge op til tre 

billeder i hver af de to kategorier, nem-

lig vidvinkel og makro, som man ønsker 

DM i  UV 

Oversættelse: DanmarksMesterskab i 

UnderVands fotografering. 

Ole advarer om at dette her nok kun er 

for fotonørder. Det passer slet ikke.  

Læs lystigt videre…  

Hvornår er ’fnuller’ for eksempel  

kunst??   
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at deltage med, og så  er det suværent 

op til dommerpanelet at udvælge de 

billeder, som de synes er de bedste.  

 

Kåring: 

Efter udvælgelsen - det bliver typisk 

allersidst på aftenen efter en hyggelig 

middag - går dommerne så på og viser 

alle billeder frem i mere eller mindre 

tilfældig rækkefølge og giver nogle 

kommentarer til billederne med undta-

gelse af de ti bedste i hver kategori, som 

bliver vist i rangorden med de bedste til 

sidst.  

 

Til allersidst udpeges så året danmarks-

mester og nummer to og tre. Alle klap-

per og ønske de tre bedste fotografer til 

lykke med placeringen.  

 

Dommerafgørelser skaber diskussi-

on:  

Det er rigtig mange år, at dette mester-

skab er blevet afholdt, og som formo-

dentlig alle foregående gange, blev 

dommerpanelets afgørelser kraftigt dis-

kuteret over en øl bagefter.  

 

Dommerpanelets præferencer er altid 

ukendte for deltagerne på forhånd. Nog-

le år har det været det kunstneriske, 

nogle år det specielle, nogle år den ube-

rørte natur o.s.v.  

 

I år var det nok det enkle udtryk og den 

uberørte natur, som var i højsædet hos 

dommerne. Dette gav som sagt en del 

diskussion, men man må sige, at det 

efter de flestes opfattelse var de rigtige 

billeder, som vandt mesterskabet.  De 

øvrige placeringer under topti diskute-

res formodentlig stadig ude i klubberne.  

 

De ti bedste billeder i hver kategori kan 

ses på forbundets hjemmeside under 

fotoudvalget.  

Link: http://www.sportsdykker.dk/ 

 

Fra workshop til DM: 

Jeg har i al beskedenhed selv været med 

til at starte dette mesterskab op for man-

ge år siden, da jeg var formand for for-

bundets fotoudvalg. Vi startede først 

med det, som vel i dag ville hedde - en 

workshop for undervandsfotografer, og 

efter et par år blev det omtransformeret 

til et egentligt danmarksmesterskab.  

 

Reglerne er stadig nogenlunde, som jeg 

selv formulerede dem i sin tid, dog er 

der naturligvis kommet nyt til omkring 

hele den digitale side, som jo har gjort 

hele området langt mere tilgængeligt for 

mange dykkere.  

 

Da foto skulle fremkaldes: 

Det var en rimelig anstrengende rent 

logistik tidligere at få hele arrangemen-

tet til at klappe herunder med at få 

fremkaldt filmene enten hos en lokal 

fotograf eller senere med fotoudvalgets 

mobile fremkalderstation.  

 

En speciel dommerafgørelse: 

I øvrigt med hensyn til dommerafgørel-

ser husker jeg for mange år siden, at en 

meget ærekær fotograf var kørt skuffet 

hjem umiddelbart efter at have set sin 
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fremkaldte film, hvorpå der var kraftigt 

backscatter på hans ellers fine krabbe-

nærbilleder.  

Han havde ikke taget i betragtning, at 

der dette år sad en kunstner i dommer-

panelet, som så for sig en krabbe 

indhyldet i stjernestøv og derfor fik de 

øvrige dommere overtalt til at dette 

skulle være årets vinderbillede.  

 

Alle troede at det var en joke, da bille-

det blev vist som vinderbillede. Da den 

flygtede fotograf sidst på aftenen blev 

ringet op og fik at vide, at han var ble-

vet danmarksmester, troede han natur-

ligvis at der blev taget groft pis på ham! 

Herefter blev det populært med et 

"fnullerfilter" på kameraet, men næste 

år blev billeder af denne type blot kas-

seret af dommerne på grund af dårlig 

blitzteknik.  

 

I år havde jeg lånt et makroobjektiv af 

Tom, og det var første gang jeg prøvede 

et sådant, hvilket naturligvis også kunne 

ses på mine billeder. Så synes jeg egent-

lig, at det gik bedre med vidvinklen, 

som jeg første gang anvendte i Mexico 

med godt resultat. 

 

 Det er ihvertfald mest denne jeg har 

anvendt siden herhjemme. Der var i 

øvrigt rimeligt med tid til at nå at gå på 

land og skifte objektiv og få sig en lille 

pause med lidt mad og drikke.  

 

Tom havde inviteret sin dykkerkamme-

rat Boris med til arrangementet som 

Vinderbillede i vidvinkel, sakset fra DSF’s hjemmeside 
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model. Boris havde medbragt sin hav-

kajak og hyggede sig med at sejle rundt 

mellem dykkerne. 

 

Her blev han fotograferet af fotoudval-

gets formand Søren, som derved fik et 

vinderbillede i vidvinkelkategorien.   
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Hverken Tom eller jeg selv blev dette år 

placeret i topti.  

 

Noget uretfærdigt synes vi naturligvis 

selv - det er også de dommere...  

 

Ja, det er lige som med svenskekampe i 

fodbold...lad os nu nyde svenskernes 

spil, når vi ikke selv kan vinde!  

 

Tom kunstneriske billeder med mærke-

lige dykkeransigter og grafiske mønstre 

faldt overhovedet ikke i dommernes 

smag.  Mine egne billeder taget ved en 

fiskeruse var heller ikke noget for dem.  

 

Selve dykningen var et typisk strand-

dyk. Sigten var rimelig men med en del 

svæv i vandet. Tom var i vandet tre 

timer, men det klarede hans nye tørdragt 

med bravour. 

 Jeg var jeg neddykket i min vvåddragt i 

to gange en time, og det gik også fint, 

da man kunne komme på land i det fine 

solskinsvejr og varme sig mellem dyk-

kene. Der var en del liv mellem sten og 

tang bl.a. så Tom en sovende havørred.  

 

Det var i det hele taget et fint dykker-

sted, og vi blev enige om, at vi ville 

forsøge at lave en tur til området på et 

senere tidspunkt. Efterfølgende har Bir-

git og Eva fortalt, at der sidste år var 

fyraftensdyk netop til denne strand, og 

også her blev der observeret med liv i 

området. Så de var friske på at dykke 

der igen.  

 

For mig er det hver gang en fornøjelse 

at deltage i dette mesterskab for her 

mødes ligesindede fanatiske uv-

fotografer og hygger sig - nogle ville 
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Referat af bestyrelses-

møder i  Baracuda: 

Torsdag d. 26. august 2010 kl. 19.00 –  

Afbud:Ole og Jan O.   

1: Valg af dirigent.   

Jesper Morgils. 

          

2: Valg af referent såfremt sekretæ-

ren ikke er til stede.  

Carsten Svendsen 

 

3: Godkendelse og underskrift af re-

ferat fra sidste møde.   

Skal underskrives ved næste bestyrel-

sesmøde. 

 

4: U- og afsluttede opgaver.   
Se i klubben. 

 

5: Orientering fra formanden.  

Formanden havde grundet sit fravær 

indsendt en mail, hvori han foreslår, at 

klubben erhverver sig et Fullrate bred-

bånd incl. et IP telefon abonnement. Det 

var bestyrelsen enig med formanden 

i. Prisen herfor ligger under kr. 200,- pr. 

md.  

              

6: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation: 
 Økonomien er rigtig fornuftig ud. 

  

Medlemstallet er faldet lidt p.gr.a. at 

ungdomsskoleeleverne fra sidste år ikke 

længere er medlemmer.      

 

7: Medlemsmøde d. 2. september. 

Medlemsmødet afholdes d. 2. septem-

ber kl. 19.00 

    Dagsordenen:  

    1: Velkomst v. formanden. 

    2: Klubbens økonomi 

sige "nørder" med fotograferingen. 

 

Man får set, hvad de andre gør og de 

resultater de opnår, og frem for alt mø-

der man hyggelige og engagerede men-

nesker fra hele landet. Det er meget 

lærerigt, og dette gør det værd at køre til 

den anden ende af landet for, så jeg vil 

sandsynligvis gøre det igen til næste år.  

 

Jeg tror, at Tom er af samme formening, 

og vi er enige om at det ville være sjovt, 

hvis der skulle være andre fra Baracuda, 

som kunne tænke sig at deltage.  

 

/Tekst: Foto Ole   

/fotos: Foto Ole, Tom D. og Søren P fra 

Fotoudvalget i DSF. 

Billede fra Dannebroge i Køge bugt.  

  

Se invitation til at dykket her - på 

’opslagstavlen’ side 14.  

Der er ca. 7 meter dybt, og historiens 

vingesus skal opleves. Kom og se det 

inden vragrøvere fjerner flere ting fra 

vraget. 

 /Foto: Foto Ole 
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    3: Status på båden. 

    4: Ideer og ønsker fra medlemmerne. 

 

8: Udvalgsrunde. 

Uddannelsesudvalget. 
 Der er 11 medlemmer tilmeldt det 2* 

kursus, der gennemføres d. 4.,5.,18. og 

19. september.  

      

Brian S. og Jørgen C. ønsker at uddanne 

sig til dykkerledere. Brian med det for-

mål at blive instruktør.  (Gælder det 

samme for Jens N. og Jesper P.??) 

Klubben dækker udgifter i forbindelse 

med uddannelserne.  

 

Brian S. og Jens N. blev udnævnt som 
bådførere.  

 

Den 1* uddannelse for ungdomsskole-

medlemmer, der skulle have været gen-

nemført i efteråret aflyses på grund af 

for få deltagere. 

 

Materialeudvalget:  

Der er bestilt gelcoat og ny låge til bå-

den.  

   

Turudvalget. 

Næste møde er d. 20 september kl. 

21.00 

 

Sikkerhedsudvalget:  

Der skal indkøbes en ny box til indhol-

det af OXY boksen, da flaskerne nu 

skal være forsynet med en krave, der 

gør, at boksen er for lille. 

      

Kompressorudvalget:   

Allan foreslår at fyldestationen forsynes 
med et 232 bar udtag. Henrik Pedersen 

undersøger  forholdene omkring 232 

bars flasker.         

        

Fundraisingudvalget: 

Det undersøges om der kan fås tilskud 

til en ny OXY box.  

 

Redaktions- og webudvalg:  

Der arbejdes på ny hjemmeside. Der 
anvendes et nyt WEB hotel.  

       

Festudvalget.  

Det nuværende udvalg håber på, at der 

er medlemmer, der ønsker at træde ind i 

udvalget. 

      

Husudvalget.  

Fotoramme kan anbringes i opholdslo-

kalet over døren ud mod garagen.  

 

Barudvalget.       

Svømmehalsudvalget. 

Fridykkerudvalget. 

Alle: Intet nyt. 

           

Fotoudvalget:  

Arbejder på en video omkring det at 

dykke i Baracuda regi.  

 

9: Mødedatoer for året. 
Medlemsmøde: 2. september.  

Bestyrelse: 7. oktober, 11. november, 2. 
december. Generalforsamling: 20. no-

vember kl. 13.00. Generalforsamlings-

middag: Kl. 19.00  

 

10: Eventuelt:   

 

/underskrevet: 

Sekretær: Carsten S.                                             

Formand:  Ole B. 
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