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 Referat fra bestyrelsesmøde 3. dec. 2013  
 

 Deltagere: Peter, Jesper, Robert, Lars, Jeanette, Thomas  

 

1. Svømmehallen er lukket fra den 16. december til den 6. januar.  

 

2. Der blev holdt et fint foredrag om juniordyk i klubben, og der er allerede nu 

kommet 14 tilmeldinger til næste hold, som dermed er fuldt. Fra DSF mangler endnu 

et forældrekursus, der vil tillade forældrene at dykke med børnene, så vi håber på at 

det snart kommer på plads. For at forsøge at undgå, at juniorholdet bliver en klub i 

klubben, vil vi i den kommende sæson forsøge at få lavet nogle fælles 

stranddykkerture, så der er lidt fælles aktivitet.  

 

3. Børneattester --- igen alle jer forældre, kom nu ud af busken og få lavet de 

nødvendige børneattester. Det koster ikke noget. Vi har børneattester for ca. 30 

klubmedlemmer, heraf kun få forældre. 

  

4. Der er til Oxyboksene nu blevet indkøbt sug, som ligger i kasserne.  

 

5. Desuden er der nu kommet datoer på de to førstehjælpskurser. De bliver afholdt 

18/1 samt 22/3 begge dage fra kl 10-15. Prisen for kurset er kun 100kr. Kurset vil 

inkludere brugen af hjertestarter samt de nyindkøbte sug.  

 

6. Lejekontrakten for privat leje af kubben til privat fest er blevet opdateret. Det er 

nu blevet præciseret, at man kun kan disponere over klubben for dagen og at der skal 

være ryddet dagen efter.  

 

7. I forbindelse med gæstedyk, har DSF hjulpet med en ansvarsoplysning, som 

gæstedykkeren skal underskrive. Ansvarsoplysningen findes på hjemmesiden under 

”Diverse”, og fortæller blot at dykning kan være forbundet med en risiko, at man skal 

opfylde kravene til dykning etc., og at vi dykker i henhold til DSFs regler.  

 

8. Datoen for generalforsamlingen 2014 er sat til den 6. marts. Separat opslag i 

Boblen vil blive lavet.  

 

På bestyrelsens vegne, Thomas Aakjer  

Næste møde er torsdag den 9. januar  



Køge Festuge. 
 

Køge Dykkerklub deltog igen i år ved Køge Festuge. Lad mig starte med at 
sige mange tak for den flotte indsats som der blev lagt i ugen. Vi har igen i år 
fået meget ros fra Festugen,for vores professionelle tilgang til opgaverne. De 
er klar over at når Dykkerklubben har påtaget sig en opgave, så løser vi den. 
Desværre havde vi nogle huller i vores vagtplan, specielt sidst på ugen. Det 
blev dog ikke et problem, da de fremmødte løftede opgaven til alles 
tilfredshed. 
Det generelle indtryk af festugen har været positivt. Der har været lidt snak om 
musikvalget til børn/voksne. Dvs. musikken bør være fordelt så det tiltrækker 
det købedygtige publikum alle aftner og ikke hvor det i år primært var børn den 
ene aften. Det kunne mærkes på salget af drikkevare. Festteltene mandag-
tirsdag var igen i år en succes (næsten). Tirsdag havde man, indrømmer 
bestyrelsen, lavet et uheldigt mix tirsdag aften hvilke betød at der ikke var helt 
så mange som der var plads til. Til gengæld mandag var alle billetter revet 
væk og kunne have været solgt til en langt højere pris. Det har man lært 
næste år. 
Det forventes at vi modtager ca. 80 kr. pr. time for vores indsats. Med tæt op 
160 timer, luner det godt i klubkassen. 
Jeg tror godt jeg tør sige, at dem som har deltaget i festugen, har haft nogle 
gode oplevelser, og jeg håber at vi ved næste års Festuge kan samle endnu 
flere mennesker til at hjælpe. Der vil blive mulighed for at få endnu flere timer 
hvis vi mener vi kan løfte opgaven (flere timer, flere penge til klubkassen). Der 
var klubber som aldrig mødte op til deres vagter, de kan selvfølgelig ikke få lov 
at deltage til næste år. Det er lovet at Festugen til næste år vil være klar med 
vagtplanerne meget tidligere end i år, så vi bedre kan planlægge vores egne 
vagter. 
Er der nogle ting som vi bør vide inden næste års Festuge, må I meget gerne 
skrive til os. 
 
Tak 
 
Henriette og Poul 



Majbritt og Henry til havfruer træf 
 
lørdag d. 2nov.  Pakkede vi Majbritts lille turkise lyn med våddragter, bly, badetøj diverse 
lækkerier, vi skulle jo helt til Fyn. Spændte, men med lidt bange anelser, vi var helt sikre på af vi 
ville være alderspræsidenter, drog vi af sted til havefrue træf i Odense, 
turen gik smertefrit, vi var dog lige ved at holde ind på Sprogø, vandet var helt fladt og så koldt 
men meget indbydende ud, Majbritt påstod at der vrimlede med fisk, vi besluttede os dog for at 
fortsætte. 
Da vi ankom til en af Odenses mange svømmehaller, blev vi bekræftet i vores bang anelser, der 
sad en sød, meget ung kvinde med en monofinne, på trappen foran svømmehallen!! 
heldigvis, viste det sig at hun var den absolut yngste deltager.-) 
Vi var i alt 13 havfruer, med forskellige erfaring fra nybegynder til rekordholder, der mødte op. 
alle nogen fantastisk spændene kvinder. 
Efter lidt usikkerhed, om vi måtte klæde om eller ej, lidt kommunalt administrativt forvirring. 
indtog vi Bolbro svømmehal. 
Vi startede med sauna opvarmning, et must når man er havfrue, vi iførte os tynde neopren 
dragter og bly, og fik den første introduktion til fridykning af 
Camilla og Anne, derefter blev vi delt op i hold, og hoppede i vandet, der coachede vi 
hindanden, i de første dynamiske dyk, der var en super intens stemning, og meget stille, ja man 
kunne faktisk ikke høre at der var 13 kvinder i svømmehallen! Og det blev bedre endnu, efter at 
Majbritt lige lavede 75 meter dynamisk, i super stil, og Henry forsøgte at dykke til hun fik 
”trækninger”, gik turen gik ind i det varme vand, hvor disciplinen statisk dykning, skulle afprøves, 
det kan man godt blive rigtig meget afhængig af. Total afslapning i varmt vand, ligge på kanten 
med lukkede øjne koncentrere dig om at trække vejret, når der bliver talt ned glider du lige så 
stille helt ned i vandet og holder vejret mens du flyder rundt, i din egen verden,” tilbage til 
livmoderen”. 
Vi har aldrig holdt været så længe, selv om vi ikke bevidst prøvede at slå nogen rekorder. 
derefter aftenens morsomme indslag, rutche bane konkurrence, Majbritt delte 1ste 
 pladesen med Anna 
Mere sauna og efter omklædning, gik turen til Trines hus, et sted i Odense, der fik vi hurtigt 
stablet noget lækkert mad på benene, og så blev der drukket noget rødvine lidt portvin fortalt 
historier, og udvekslet erfaringer, i et par timer, inden vi blev fordelt i div. senge og sofaer, rundt 
omkring i huset. 
Dag to startede med yoga og mindfulness, brunch og oplæg til dagens dykning i Vollsmose 
svømmehal, hvor vi blev mødt af den sødeste bade assisten, som serverede kaffe ved saunaen, 
til de trængende havfruer. Det var ret fedt at prøve nogen af de teorier af, som vi havde snakket 
om, dagen før og om morgnen, men vi var lidt brugt, af de mange indtryk, og det er faktisk også 
lidt hårdt at trække vejret en hel weekend! 
 Efter at have sagt pænt farvel og aftalt at vi skulle mødes igen. Kørte vi hjem med et sagligt 
smil klisteret fast i ansigtet og en total indre ro, med stor lyst til at starte noget fridykker / uv jagt 
træning op i vores dykkerklub. 
Den euforiske følelse har holdt sig, og vi har i skrivende stund trænet et par gange i 
svømmehallen, håber at flere har lyst til at holde os med selskab. 
Lige nu er vi i svømmehallen tirsdag, bare kig efter et par tøser der ligger helt stille i et hjørne af 
svømmehallen, og trækker vejret, den mest afslappende trænings form jeg har deltaget i, man 
er totalt afslappet, efter træning, og det gælder ikke om at slå rekorder men om at 
lære at nyde dykket, uanset om det er 15 sek. eller 3-4 min.5 m. eller 100 m. 
 
    havfruer en spe 
                                              (med alt hvad det at indebære ;-) 
 

Majbritt og Henry 





 

 Muslinge Jagt Hornbæk  
 

Dato: Mandag den 30.12.2013  

Afgang fra klubben: 10:00  

Turleder Tom Skaibæk 26803891  

Pladser: 99 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas *  

Dybder: 0 – 10 meter (Top – Bund)  

 

 Hornbæk Plantage byder på en meget fin natur og et stort flot stenrev med masser 

af liv og mulighed for at samle sig en omgang muslinger til aftensmaden og måske 

spotte en spættet sæl. Der er en meget fin sten strand med plads til hele familien 

som evt. kan gå en tur ned til den hyggelige havn. Husk overflade bøjen da der kan 

være en del skibstrafik til og fra havnen  



Forårets CMAS * kursus 
 

 

Starter den 11. marts og slutter 11. maj 2014 
 

I klubhuset på Køge Marina Bådehavnen 12 4600 Køge 

 
  

Kurset starter tirsdag 11. marts kl. 19.00 
 
Hvem må dykke:  

Alle personer der er fyldt 14 år og kan fri svømme 200 meter 
Bestå en lægeattest som udleveres. 
 

Hvad koster det: 
  Hele kurset til CMAS * bevis koster kr. 3.965,00  
  Inklusivt lån af udstyr i undervisningsperioden. 
   
 
Hvor undervises der: 
  Teori undervisning: Klubhuset Bådehavnen 12 4600 Køge 

Bassin undervisning: Køge Svømmeland Ølby Centeret. 
   
 
Hvornår undervises der: 
  Teori:     tirsdage   19.00 – 22.00     7 gange   

Bassin: mandage   18.30 – 20.30     6 gange  
  Åbenvand:              2 weekend 
 
Tilmelding:   På hjemmesiden under undervisning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instruktør 

Carsten Mølbak  21427000 



 

 

 

Kære medlem, 

grundet ombygning holder Køge Svømmeland lukket fra 16. dec til 
26. dec, og er klar til os igen 6. jan. 

Hilsner, Thomas 

Generalforsamling 2012 
 
Der indkaldes hermed  til generalforsamling i Køge dykkerklub torsdag den 6 

marts  2014  klubhuset Bådhavnen 12 Køge. 



NÆSTE DEADLINE TIL BOBLEN ER: 
Tirsdag d. 31.12 

 
Indlæg til Boblen sendes til:  

Boblen@koegedykkerklub.dk /  
wattsidk@gmail.com 

 

 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  

Dykkerflasker til trykprøvning 
 

Alle dykkerflasker som skal trykprøves i 2014 og som ønsker at deltage i klubbens kollektiv 
trykprøvning,. 
 
Flasker til trykprøvning skal mærkes tydelig med navn, gerne på et stykke malertabe. 
 
Flasker til trykprøvning skal indleveret  i klubhuset inden torsdag den 23 januar  
 



    Olderne 
     
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest Onsdag. 
 
  
Fredag d. 31 Januar           2014 Kl 18:30  
Gøsta       Persson            56652060       persson@oncable.dk  
Ebbe        Refsgård           56314213       ebberefsgaard@haslevnet.dk 
 
Fredag d. 28 Februar         2014 Kl 18:30  
Arne        Åbjerg Larsen     20789720      arne@aabjerg.dk 
Svend Erik  Jensen            56169546      kogej@privat.dk 
 
Fredag d. 28 Marts            2014 Kl 18:30  
Connie      Andersen          56788366      cia-la-14@vip.cybercity.dk   
Inge Birthe Rønholt            56788948      ibh47@hotmail.com 
 
Fredag d. 25 April             2014 Kl 18:30  
Jimmy       Lund                 22310543      jimmylun@gmail.com  
John        Dahlbæk            60206741      dahlbaek@webspeed.dk 
 
Fredag d. 30 Maj               2014 Kl 18:30  
Gøsta       Persson            56652060      persson@oncable.dk  
Ebbe        Refsgård           56314213      ebberefsgaard@haslevnet.dk 
 
Fredag d. 27 Juni              2014 Kl 18:30  
Arne        Åbjerg Larsen    20789720      arne@aabjerg.dk 
Svend Erik  Jensen           56169546      kogej@privat.dk 
 
Fredag d. 25 Juli               2014 Kl 18:30  
Connie      Andersen        56788366       cia-la-14@vip.cybercity.dk   
Inge Birthe Rønholt          56788948       ibh47@hotmail.com  
_____________________________________________________________ 

 

Tilmelding til madhold pr telefon eller ved at sende en eMail 
til holdet.  
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