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Køge Dykkerklub 
Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 Køge 

Hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk 
E-post: info@koegedykkerklub.dk, boblen@koegedykkerklub.dk 

Danske bank, 4865 8045569 

Bestyrelsen: 
 
Formand:         Peter Wium        tlf. 20829700 
pw@nils-wium.dk 
 
Næstformand:  
 
Kasserer:          Jeanette Tina Jensen     tlf. 22413249 
kasserer@koegedykkerklub.dk 
 
Sekrætær:        Thomas Aakjer tlf: 24607185 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Jesper Laage Petersen  tlf: 20734974 
Lars Bock   tlf: 25400324 
Robert Veng   tlf: 25467545 
Poul Engel   tlf: 56662528 
William Seifert 
 

Tur udvalg:  
� Knud-Erik Petersen  
� Carsten Mølbak  
� Lars Bock  
� Tom Skaibæk  
� David Gravenhorst  
� Thomas Åkjær  
� Majbrit Birk Olsen  
� Annie Mikkelsen 

Materiel udvalg:  
� Carsten Mølbak (Kompressor)  
� Jesper Laage  
� Jesper Nielsen  
� Peter Barakonyi  
� David Gravenhorst 

Kabys og fest udvalg:  
� Henriette Hansen  
� Robert Veng  
� Hanne Thomsen  
� David Gravenhorst  
� Peter Barakonyi  
� Peter Gregersen  
� (Majbrit Birk Olsen)  

Ansvarshavende redaktør for Boblen:  
� Paul Watts  

WEB  
� Lars Bock  
� Hauke Oldenburg  
� Peer Christensen  
 

Rugby udvalg:  
� Peer Christensen  
� William Siefert  

Ansvarlig Klub instruktør:  
� Carsten Mølbak  

Annoncer:  
� Peter Wium  

Fotograf:  
� Anders Olsen  

Leje af lokaler:  
� Poul Engell  



 Referat fra bestyrelsesmøde 11. Juni 2013  
 
 Deltagere: Peter, Poul, Jesper, William, Robert, Jeanette, Lars, Thomas 

  
1. Tilføjelse til referatet fra 2. maj omkring ansvarsområder: Det skal det tilføjes, at Carsten Mølbak, der 

ikke er i bestyrelsen, selvfølgelig stadig er ansvarlig for kompressoren samt er klubbens ansvarshavende 

dykkerinstuktør. Dette fremgår også af referatet fra generalforsamlingen.  

2. Carsten har barslet med et CMAS * kursus med planlagt start i efteråret. Hjemmesiden vil blive 

opdateret med planen snarest.  

3. Juniordyk: Det er gået rigtig godt, og med stor goodwill fra Køge Svømmeland, som har holdt udvidet 

åbningstid to dage for at få den sidste træning til åbent vand afsluttet, er 7 ud af 9 startende juniorer 

klar til åbent vand træning. Carsten og Anders har været til møde med DSF teknisk udvalg i forbindelse 

med voksen/junior dyk. Desuden pågår der diskussion med DSF for at få klubben officielt godkendt til at 

udbyde juniordykkerkursus.  

4. Deltagelsen i Havnebestyrelsen konflikter med Jespers arbejde på havnen, hvorfor Poul overtager 

denne post. Der har i havnebestyrelsen været diskuteret jorddeponi, som p.t. er i fuld gang. 

Havnebestyrelsen har vedtaget, at man ønsker en lokalplan lavet inden jorden hovedløst hældes på.  

5. Hjemmesiden vil blive opdateret med information om, hvordan man kan afmelde sig en tur. Som 

tidligere beskrevet er det desværre stadig en manuel process, som Carsten varetager og manuelt 

tilbagefører indbetalingerne. Afmeldelse skal derfor ske til enten turlederen og/eller Carsten.  

6. Diskussion omkring vores svømmehalssamarbejde med Tanglopperne. Tangloppernes svømmetid 

bliver også lidt (mis)brugt til kommerciel dykkertræning. Pt. vil vi ikke officielt klage, da vi hermed 

risikerer at miste noget af vores svømmehalstid.  

7. Rugby træningen er slut for denne sæson i svømmehallen. Der bliver hen over sommeren mulighed 

for træning i Bellahøjbadet søndage kl. 8-10.  

8. Der er kommet mange nye rugby medlemmer, så der næste sæson nok starter flere hold.  

9. Havnedagen på Marinaen er 30. juni, hvor klubben har åbent hus samt vil tilbyde prøvedyk på 

nordstranden.  

10. Lås i mixer-blender rummet skal udskiftes.  

11. Der er intet nyt omkring planerne/budget for Køge Festuge  

12. Som skrevet i sidste referat deltager klubben i Sorø regatta 6+7 Juli med redningsbåd, der er nu 

booket med frivillige både lørdag og søndag.  

 

13. Den lille påhængsmotor spinder nu igen efter at være blevet renset.  

 

På bestyrelsens vegne, Thomas Aakjer  

Næste møde er tirsdag den 9. juli kl 19.  



 

 Indsejlingsforhold Køge Marina  

 
Som de fleste har bemærket pågår der arbejder omkring marinaen med bygning 

af nye molefyr samt molebygning på havbunden. Det har betyder at 

afmærkningen omkring besejlingen af Køge marina er blevet ændret og skal 

overholdes. Nærmere information kan findes på Køges Marinas hjemmeside.  

 

Hilsner, Bestyrelsen  

 

 

 

Fyraftensdyk, Fyraftensdyk, Fyraftensdyk  

 
Nu starter sæsonen med fyraftensdyk igen – så kig i kalenderen på hjemmesiden 

og meld dig til. 

  

Hilsner, Turudvalget  





Så var det tid til Kullen tur igen, og denne gang var det lidt anderledes for 
undertegnede da jeg ikke skulle tænke på at man var under uddannelse og ikke mindst 
slap for at tage en halv-våd dragt på om morgenen. Vi var ikke så mange dykkere i år, 
men til gengæld blev man rykket en del mere sammen hvilket resulterede i en rigtig 
hyggelig tur hvor man havde tid til at snakke med alle. Vejret var med os....kun lidt 
regn denne gang og ingen vind ved dykkerstederne, da Carsten ramte rigtigt alle dage. 
Rigtigt fint med 6 dyk over de 3 dage med ingen strøm, fin sigt, og med en masse at 
kigge på. Jeg og familien ser allerede frem til næste år og glæder mig til at se alle igen. 

Tak til alle dem som var med for en god tur.  

Kullen tur 



Danmarksstafetten 2013 

Til Danmarksstafetten, onsdag d. 12 juni 2013, valgte Køge Dykkerklub at stille med 2 

stærke hold.  

Det ene hold var et mix hold, med hurtige navne som Henriette, David, Maibritt og 

Tina. Det gode ved dette hold var, at de havde hørt godt efter, da der blev sagt over 

radioen " at det var vigtigt at lægge stille og roligt ud". For efter Kaptajn Henriettes 

magelige 1 tur, dog i ny Persnolige Rekord, skal jeg love for, at tempoet blev sat 

voldsomt i vejret. For hver gang dispathen blev givet videre, kom der nye fantom 

tider - således at Tina Wiium kunne slutte i flotte 24:36 - og samlet fik holdet en tid 

på 01:49:54. Dette placerede dem på en fornem 34. plads, ud af 52 deltagende mix 

hold. Det var godt gået!  

Uv-rugbyholdet søKØGErne stillede også med et fantom hold - hvor eneste krav var 

en tid under 20 min... 

Desværre kunne man tidligt indse, at rugbytræningen sluttede for lang tid siden, da 

formen var for nedadgående. På holdet var William (artiklens forfatter), Meihlen, 

Casper og Peer - dvs.  folk man normalt kun ser ryggen af på en løbebane.  Det skal 

dog siges, at holdet havde valgt at løbe med rugby hætter, masker og snorkel på - 

hvilket også blev bemærket - og belønnet med en kommentar over højtaleren. 

"søKØGErne"s tider lå imellem 22:03 og 24:34, der samlet blev til en tid på 01:31:50. 

Dette rakte til en fin 11 plads i herrerækken, ud af 26 deltagende hold. 

UV-rugbyholdet var dog enige om, at det vigtigste var, at de ikke blev slået af et hold 

af flaskedykkere. 

Vores formand, Peter, var også at finde på stadion. Han havde dog luret fornuften i at 

stille op for Nils Wium . Firmaet er jo er kendt for at de ansatte løber hurtigt og gør 

det godt. Det skal jeg da også love for at de gjorde. Faktisk så hurtigt, at de endte på 

en suveræn 3. plads i tiden 01:20:25. 

Tilsidst en stor tak for vores supportgruppe, der mødte op med tæpper, dykkerflag, 

rødvin og god stemning :0) 

Hvis du er blevet inspireret, eller tænker - det kan jeg da sagtens! Så begynd bare 

træningen til næste år, hvor Køge dykkerklub helt sikkert vælter Køge stadion. 





Havnefest    Havnefest   Havnefest 
 
Der er planlagt havnefest på Køge Marina d. 30-06-13 fra 11-15 
 
Alle klubber holder åbent hus og de erhvervsdrivene vil også holde åbent. 
 
På havnen vil der være forskellige musik indslag og der vil være brasilianske dansere, 
som vil optræde og opvise et karneval. Herudover vil der være en hoppeborg for børn 
og andre barnlige sjæle. 
 
Der vil være mulighed for at afprøve ”vandgopler” ude på vandet, samt en  opvisning 
med Luftvåbnets redningshelikopter og demonstrationer af Marinehjemmeværnet. 
 
I tangskoven vil Køge orienteringsklub og hjerteforeningen arrangere et løb og der vil 
være gang, for dem der har lyst. 
 
I den forbindelse holder Køge dykkerklub åbent hus og der vil være forskellige ting på 
programmet, så vi kan vise hvad vores klub laver til daglig. 
 
Er der nogle som vil hjælpe til eller har nogle gode input, evt. låne noget grej til vores 
udstilling vil jeg rigtig gerne høre fra jer på mail eller på  telefonen. 
 
Jeg håber på at få et program om, hvad der sker på dagen og det vil herefter blive 
hængt op i klubben, så alle kan følge med. 

 
 
Mvh.  
Jesper Nielsen 
Jesper.jytte@os.dk 
Mobil : 23288903 



Den 1. og 2. juni havde UV-jagtudvalget arrangeret DM i UV-jagt på Bornholm. Jeg 
deltog for første gang. Forventningerne var høje, og jeg håbede på at opleve flotte 
undervandslandskaber, klart vand, masser af flotte fisk og at møde andre ligesindede UV-
tosser. En del gik i opfyldelse, og her kommer min beretning. 
 
Vi var 3 fra Køge dykkerklub (William Siefert, Michael Bo Meihlen og jeg). Vi tog færgen fra Køge til 
Rønne torsdag aften, og valgte at overnatte i de gode kahytter. På denne måde fik vi en god men kort nats 
søvn, og turen til Rønne føltes ikke lang. Vi havde herefter hele fredagen til at spejde og undersøge de 2 
udvalgte jagtområder inden konkurrencedagene lørdag og søndag. 
 

Fredag den 31. maj 
Efter ankomst fredag morgen startede vi med morgenmad hos en bager i Rønne. Turen gik herefter til 
Hammer Havn, som skulle danne udgangspunkt for lørdagens fiskejagt. Da vi naturligvis havde 
nærstuderet diverse søkort og luftfotos, havde vi en ide om hvilke dybder, vi kunne forvente, og hvor der 
evt. kunne blive tale om at gå langs kysten. Vi skulle naturligvis nå de gode spots før alle andre… Vi 
valgte alle tre at gå nordpå langs kysten og tage turen herfra ned til havnen, medens vi udforskede fisk og 
landskab under overfladen. Min forventning om at opleve klart vand og mange fisk blev kun delvist 
opfyldt. Jeg gik faktisk i vandet i en god suppe af fedtemøg, men længere ude og forskellige steder viste 
det sig heldigvis, at der var sigt på mellem 5 og måske op til 10 meter. Under min tur så jeg temmelig 
mange skrubber. Mange lå nedgravet på sandbunden, og det var tydeligt, at det ikke ville blive noget 
problem at fange de 2 skrubber, man måtte indveje til konkurrencen. På turen så jeg både enkelte små 
pighvar-hanner og mindre havørreder, så mit håb om at se mange store og flotte fisk blev ikke rigtig 
opfyldt. Konklusionen var, at det nok ville blive temmeligt udfordrende at gøre store fangster i det 
nordlige område og dertil kom, at vi flere steder blev mødt af et lidt trist syn med temmelig mange døde 
og syge skrubber. 
Efter en veloverstået frokost på pizzaria i Rønne tog vi til Arnager. William valgte som den eneste fra 
holdet at gå i vandet her og udforske området. Efter ca. 2 timers svømmetur meldte han om hornfisk og en 
enkelt skrubbe. Det så således ud til, at der var meget langt mellem skrubberne. Iht. søkort findes dog et 
fint rev på ca. 3 km længde i området. Ifølge rygterne skulle der være taget mange og store fisk på og 
omkring dette rev tidligere . 
 

 

DM i UV-jagt på Bornholm.  



Søndag den 2. juni 
 
Konkurrencen søndag var fra kl. 9 – 14. Vi startede derfor med morgenmad kl. 6.30 og oprydning/
pakning af bil. Ole førte på dette tidspunkt den interne hyttekonkurrence, så hyttedemokratiet havde 
fundet frem til, at han også havde vundet retten til rengøringen. Heldigvis for Ole endte det med, at 
slutrengøring var betalt, så han slap.  
Efter konkurrencestart valgte jeg at gå så langt mod nord som muligt. På denne måde kunne jeg få et 
forhåbentligt godt område lidt for mig selv og samtidig undgå virvaret af måske ca. 30 dykkere og 
potentielt vildfarne spyd langs det lange rev. Min plan var først og fremmest at spejde efter gode 
havørreder på lavt vand og herefter tage ud på dybere vand efter alle de andre store og flotte fisk… Igen 
var jeg heldig at få det hele for mig selv – igen var jeg kommet til et område hvor jeg i hvert fald ikke fik 
øje på ret meget andet end mange halvstore kutlinger (sandsynligvis flere af de invasive sortmundede…) 
og enkelte små pighvarhanner. Williams beretning fra fredagen holdt altså stik. Jeg fik dog fat i 2 
skrubber. Den mindste var præcis 30 cm, hvilket var mindstemålet til konkurrencen. Hvis den blev trukket 
lidt i halen var den 30,1, men hvis man trykkede den lidt på munden, var den 29,9 – jeg valgte ikke at 
indveje fisken, og nøjedes med at indveje den største på ca. 45 cm. Jeg fangede i øvrigt en lidt syg 
rødspætte med hånden. Den manglede noget af en finne, men hvis den kunne holde målet, kunne den jo 
tælle med – den var 29 cm, så den fik friheden. 
Ved indvejningen viste det sig igen, at der var fanget rigtig flotte fisk. Der er altså nogen, der bare kan 
deres kram. Efter grundig indvejning og optælling af point blev det tid for uddeling af medaljer og de 
mange flotte sponsorpræmier. 
 
Til slut 
Vil jeg gerne sige mange tak til UV-jagtudvalget for et meget flot arrangeret DM i UV-jagt. Det var en 
fornøjelse at være med. Stemningen var god, og alle var glade.  
Noget af sommerferien skal holdes på Langeland i år. Som en lille sidegevinst har jeg aftalt en tur i ferien 

med et par UV-jægere fra Fyn. Dejligt at DM også fungerer som træf, og at man på denne måde kan få 

kontakter fra det meste af landet. 

Turen gik herefter til Sandkås camping, hvor vi fik indlogeret os i hytte med Jens og Ole fra Kalundborg. 
Mange var efterhånden ankommet til hytteområdet, og det fremgik tydeligt, at de fleste kendte hinanden. 
Jeg fik faktisk indtryk af, at de personer jeg delte hytte med, var specielt populære blandt de andre jægere. 
Ikke forstået på den måde at alle konkurrenterne gladeligt delte oplysninger om hotspots m.v. – tvæt i 
mod (naturligvis) – men Jens havde været så forudseende at medbringe en vinkelsliber, og måske var det i 
virkeligheden den, der var populær. Spyddene kunne jo ikke blive spidse nok, og vinkelsliberen kørte 
næsten uafbrudt ved siden af Jens’ og Oles hjemmestrikkede varmeblæser til tørring af handsker og 
sokker… 

Lørdag den 1. juni 
Lørdag morgen startede med morgenmad på campingpladsen. Der var arrangeret buffet, og der var mulighed 
for at smøre en god madpakke til frokosten. Da starten gik, drog vi alle tre mod nord. Vi var heldige, at kun 
få havde valgt at gøre dette, så vi fik området næsten helt for os selv – de andre valgte jo at tage derhen, hvor 
de havde set både torsk, store flotte pighvar og naturligvis skrubber. Hvis du, kære læser, har fulgt med helt 
hertil kan jeg hviske dig i øret: Hvis man har mulighed for at spejde en dag før konkurrencen, og man ønsker 
en god holdplacering bør holddeltagerne naturligvis svømme i hver sin retning for at undersøge 
mulighederne og derefter dele viden… Det siger næsten sig selv – vi vandt ikke ligefrem lørdagens 
konkurrence, men vi havde en rigtig god dag med en god svømmetur, mange dybe dyk og det var dejligt at 
se, at andre dygtige UV-jægere havde fanget rigtig flotte fisk, bl.a. en torsk på 7 kg og en pighvar på 3,7 kg. 
Lørdag aften var der mad på campingpladsen efterfulgt af årsmøde. 



Rødvig d. 
1 juni 



Junior dyk d. 27 
maj 



Vrag dyk på Minos den 25 maj 2013. 



 

 RIB tur til S. S. Minos  
Dato: Lørdag den 20.7.2013  

Afgang fra klubben: 7.00  

Turleder: Thomas Aakjer – 24 60 71 85  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS **  

Dybder: 16 – 27 meter (Top – Bund)  

 

 Tysk damper på 693 brt., 55,38 meter lang og 7,99 meter bred. Skibet blev bygget hos Naval Works 

Co. Ltd. i Southampton, for D.G. Albis i Hamburg og fik navnet Albis. Den 29. september 1898 blev 

skibet solgt til D.G. Neptun i Bremen og fik derefter navnet Minos.  

Minos var på rejse fra Windau til Hamburg med en last chilesalpeter og stykgods, den 19. januar 1913. 

Kort efter at have passeret Hammer Odde, kolliderede Minos frontalt med en anden tysk damper; 

Haparanda. Det var blæsende og usigtbart vejr og da Minos tog meget vand ind gennem stævnen, som 

nærmest var flækket fra lønningen og helt ned under vandlinien, valgte man at forlade skibet. Efter 

kort tid i redningsbådene, blev besætningen samlet op og indlogeret i Haparanda. Man så på grund af 

vejrforholdene ikke Minos synke, men antog at det måtte være sket kort tid efter at skibet blev 

forladt.  

På 27 meters dybde, ligger vraget nu ved sin allersidste kajplads, i lastrummene står og ligger 

trætønder og kasser, som om nogen var i færd med at laste eller losse. Læseren skal mere tage det 

beskrevne som et udtryk for min fantasi, end for vragets tilstand, men det er sjov at se tønderne med 

chilesalpeter stå stablet og surret - og tænke sig, at dette arbejde blev gjort for mere end 90 år siden. 

Vraget er nemlig meget nedbrudt og sammenfaldet, hele agterenden er faldet sammen og er fuld af 

mistede garn og trawl. Midtskibs er vraget rimelig intakt, men dækket omkring maskinrummet er 

sunket noget sammen og også her er der en del trawl. Frem mod stævnen er vraget mere helt og det 

er især her, at man kan se tønder og kasser i lastrummene. Helt ude i stævnen er kollisionsskaden 

tydelig, en meter til styrbord fraskibets stævn, er det dybe hak som gaber ½ meter og ved siden af 

selve kollisionshullet, kan man se hvordan kollisionen har deformeret vraget, langt hen af skibssiden.  



RIB tur til Baltic 
Dato: Lørdag den 6.7.2013 

Afgang fra klubben: 7:00 

Turleder: Thomas Aakjer – 24 60 71 85 

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside. 

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS ** 

Dybder: 20 – 27 meter (Top – Bund) 

 

 
 

 

Historien bag forliset:  

Skibet Baltic var en 4-mastet bramsejlsskonnert af træ der forliste 2/10-1939. 

Den var 52.24 meter lang, 10.29 meter bred og med en dybde på 3.44 meter. 

Baltic var målt til 451 BRT. 

Skibet var ved forliset lastet med 500 tons sortflint fra Strøby Ladeplads til 

svensk havn. 

Søndag d 1 okt 1939 måtte skibet ankre og afvente tysk minelods gennem 

minefeltet mellem Falsterbo og Møen . Vejret var dårligt og mandag mellem kl. 

10 og 11 sank skibet efter at være hugget læk af ankerkæden. Alle ombord blev 

reddet af et nærligende tysk vagtskib, som senere blev taget i land af lodsen i 

Rødvig. 



søKØGErne tog guld.... 

Køge dykkerklubs undervandsrugby hold gjorde det igen den 13 april 2013, da vi 

generobrede guldet til Amagercup 2013. Det var andet år i træk at vi hentede 

pokalen hjem til Køge.  

Amagercup er en årlig tilbagevendende tunering, der afholdes i Frankrigsgade 

svømmehal. Det er kun for hold som spiller i 2 & 3 division, men til trods for dette, 

var der flere modstandere på landsholdsniveau. Der deltog 6 hold og der var også 

igen i år et jysk hold med.   

søKØGErne vandt i sikker stil uden nederlag, men med tætte kampe bla. 1 uafgjort og  

kamp med 1 måls sejr. Holdet vi stillede med i år, var et  stærkt hold hvor de 6 af dem 

er junior spillere!! Men uden dem var det næppe gået så godt, da flere af dem spiller 

på ungdomslandsholdet. 

Stort tillykke - og næste år venter måske et hattrick.... 



Adgang til lille lagerrum med gasflasker. 
  

Der er som mange nok har set, er der sat adgangskontrol på det lille lagerrum 
hvor vi opbevarer ilt, helium, boosterpumpe, m.m.  
  
Der vil fremover kun blive adgang for de personer som har et mixer/blender 
bevis. Derfor skal dette fremvises for at få åbnet sin kodebrik til 
adgangskontrollen.  
Det kan ske ved at sende en kopi til mailadressen poul@famengell.dk. Så vil 
kortet blive åbnet hurtigst muligt. 

 

På bestyrelsens vegne. 
Poul F. Engell 

 

 Boblen – Boblen - Boblen  
 

Boblen mangler indlæg. Hvis du er med til en dykkertur eller en rugbykamp, må du 

gerne dele din oplevelse med os andre i klubben. Solveig tilbyder at læse korrektur på 

dit indlæg, så hvis du vil benytte dette tilbud, skal du blot sende hende en mail 

(solveigbruhn@gmail.com ) . 

  

Hilsner, Bestyrelsen  



NÆSTE DEADLINE TIL BOBLEN ER: 
Torsdag d. 31/7 

 

Indlæg til Boblen sendes til:  
Boblen@koegedykkerklub.dk /  

wattsidk@gmail.com 

     
 
 Olderne 

     
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest Onsdag. 
 
Fredag d. 28 Juni         2013 Kl 18:30  
Connie      Andersen      56788366                                cia-la-14@vip.cybercity.dk 
  
Inge Birthe Rønholt       56788948                                 ibh47@hotmail.com         
 
Fredag d. 26 Juli         2013 Kl 18:30  
Jimmy       Lund          22310543                                    jimmylun@gmail.com  
John        Dahlbæk       60206741                                  dahlbaek@webspeed.dk  
 
Fredag d. 30 August       2013 Kl 18:30  
Gøsta       Persson       56652060                                  persson@oncable.dk  
Ebbe        Refsgård      56314213                                  ebberefsgaard@haslevnet.dk 
 
Fredag d. 27 September    2013 Kl 18:30  
Arne        Åbjerg Larsen 20789720                                arne@aabjerg.dk 
Svend Erik  Jensen        56169546                                kogej@privat.dk 
 
Fredag d. 25 Oktober      2013 Kl 18:30  
Connie      Andersen      56788366                               cia-la-14@vip.cybercity.dk   
Inge Birthe Rønholt       56788948                                ibh47@hotmail.com         
 
Fredag d. 29 November     2013 Kl 18:30  
Jimmy       Lund          22310543                                  jimmylun@gmail.com  
John        Dahlbæk       60206741                                dahlbaek@webspeed.dk  
 
Tilmelding til madhold pr telefon eller ved at sende en eMail 
til holdet.  



Juni 

 L 1  

 S 2  

23 M 3  

 T 4  

 O 5  

 T 6 Klubaften  

 F 7  

 L 8  

 S 9  

24 M 10  

 T 11  

 O 12  

 T 13 Klubaften  

 F 14  

 L 15 Klubhus optaget 

 S 16 Tur  Anders Martin 

25 M 17  

 T 18  

 O 19  

 T 20 Klubaften  

 F 21  

 L 22  

 S 23  

26 M 24  

 T 25  

 O 26  

 T 27 Klubaften  

 F 28  

 L 29  

 S 30  

    

Juli 

27 M 1  

 T 2  

 O 3  

 T 4 Klubaften 

 F 5  

 L 6  

 S 7 Tur til baltic 

28 M 8  

 T 9  

 O 10  

 T 11 Klubaften 

 F 12  

 L 13  

 S 14  

29 M 15  

 T 16  

 O 17  

 T 18 Klubaften 

 F 19  

 L 20 Tur til Minos 

 S 21  

30 M 22  

 T 23  

 O 24  

 T 25 Klubaften 

 F 26  

 L 27  

 S 28  

31 M 29  

 T 30  

 O 31  








