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Arbejds-lørdag i klubben 21. Juni kl. 10-14 

Vi holder en arbejdslørdag i klubben 21/6 kl 10-14. Hvis du kan, så grib arbejdstøjet og kom. Der kan 

læses mere under ”event” på hjemmesiden. 

Hilsner, Bestyrelsen 

Dykker og UV-jæger: Der er i skrivende stund ved at blive arrangeret en ”klub-aften” hos DK-

Diver i Roskilde, hvor de fremviser diverse udstyr.  Når datoen ligger fast (slut juni), kan man tilmelde sig 

under ”events” på hjemmesiden. 

  



 

 

Køge Dykkerklub 
Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 Køge 

Hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk 

E-mail: info@koegedykkerklub.dk, boblen@koegedykkerklub.dk  

Danske Bank: 4865 - 00080 45569  
 

 

Bestyrelsen:   Turudvalg: 
Formand: Peter Wium       Tlf.: 2082 9700  o Annie Mikkelsen 

pw@nils-wium.dk   o Carsten Mølbak 

Næstformand: Thomas Aakjer Tlf.: 2460 7185  o David Gravenhorst 

Kasserer:  Jeanette Tina Jensen Tlf.: 2241 3249  o Knud-Erik Petersen 

kasserer@koegedykkerklub.dk   o Lars Bock 

Sekretær: Lars Bock Tlf.: 2540 0324  o Majbritt Birk Olsen 

Revisor: Jesper Laage Petersen Tlf.: 2073 4974  o Thomas Aakjer 

   o Tom Skaibæk 

Bestyrelsesmedlemmer:    

Jesper Nielsen   Matrialeudvalg: 
Robert Veng   o David Gravenhorst 

William Siefert   o Jesper Laage Petersen 

Jan Samsing (suppleant)   o Jesper Nielsen 

   o Peter Barakonyi 

Hjemmeside:    

o Lars Bock   Kabys og festudvalg: 
o Thomas Aakjer   o Henriette Hansen 

   o Robert Veng 

Redaktør for Boblen:   o David Gravenhorst 

o Else Aagaard   o Hanne Thomsen 

boblen@koegedykkerklub.dk  o Majbritt Birk Olsen 

   o Peter Barakonyi 

Rugby udvalg:   o Peter Gregersen 

o Peer Christensen    

o William Siefert   Leje af klublokaler & adm. af nøgler: 

   o Poul Engell 

Ansvarlig Klub Instruktør:    

o Carsten Mølbak    

    

Annoncer:    

o David Gravenhorst    

o Peter Wium    

 

DEADLINE for indlæg til næste BOBLEN er den 15. juni 

  



  

Klubtur til vraget af S103 ved ALS 

       

Lørdag den 26.4.2014 kl. 7.00 drog 10 ”friske” dykkere afsted mod Faaborg medbringende 2 stk. RIB 

både og godt humør. Vejret skinnede fra en skyfri himmel, og vind var der heldigvis ikke meget af, så der 

var lagt op til perfekt dykker vejr. Vel fremme ved Faaborg, efter lidt navigationsvanskeligheder, blev 

begge både hurtigt sat i vandet, og alle var snart klar til afgang. Skøn tur ud igennem Faaborg fjord ud til 

positionen, som er nær Mommark, og vraget blev hurtigt lokaliseret og bøjet af, takket Mølbaks 

nyindkøbte sidescanner. Hold 1 var hurtigt i vandet og vi fulgte umiddelbart efter som hold 2. Nede ved 

bundloddet kunne vi se, at hold 1 stadig lå ved loddet og at der blev rodet med dykkerudstyret.. Hold 1 

måtte desværre op igen med det samme, da den ene makkers feederslange var røget af vesten, så 

denne ikke kunne fyldes. Min makker Michael Jensen og jeg havde derfor vraget for os selv. Søgelinen 

blev hurtigt bundet på, så resten af dykkerne kom direkte ned til den flotte stævn af motortorpedo-

båden eller som tyskerne kaldte dem: Schnell boot. Og sikket et vrag, meget flot og velbevaret, og med 

en fin lille 40 mm kanon agter, som stadig stod og pegede op som den dag den 4. maj lige inden 

tyskerne kapitulerede, hvor den blev sænket af de allieredes flyvere. Efter et fint dyk på 30 min var det 

tid til at komme op til solen, varmen og ikke mindst madpakken. ;-) Vraget er bestemt flere dyk værd, og 

det ligger på 28-34 meter.  

Skallen ☺ 

 



 

 

		Mad	aften,	den	første	torsdag	i	hver	måned!	
Husk at meld dig på - Under event – på Køge dykkerklubs hjemme side. Et par friske kokke 

er altid velkomne, til at lave maden! Kontakt Jytte og aftal nærmere på tlf. 24 63 86 09 

eller mail jesper.jytte@os.dk. 

********************************************************************************  

RIB tur til Stella Mojac ”Slæbebåden” 

Dato: Torsdag den 5.6.2013 

Afgang fra klubben: 17.00 

 Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS ** 

Dybder: 18 – 25 meter (Top – Bund) 

 

Stella Majac af København og bygget i 1960, slæbebåd på 66 br.t. Kæntret og sunket under ukendte 

omstændigheder på rejse fra Søby til København under bugsering af slæbebåden Schlepper. Et flot og 

velbevaret vrag, længde ca. 25 meter. 



  

AMAGERCUP 2014 

Lørdag d. 5. april var datoen for årets Amagercup. Forventningerne var tårnhøje i år, da vi havde 

mulighed for at hente pokalen hjem for 3 år i træk. Dermed kunne vi lave hattrick og formentlig gå over i 

historien.  

Tilslutningen til stævnet dalede dog lidt i dagene optil, da flere af vores dygtigste spillere meldte fra pga. 

familie fødselsdage, fester og sågar arbejde i Fakta....,  

Men til trods for dette var vi en god skare på 10 spillere, som forventningsfulde drog afsted lørdag 

morgen. En blandet flok søKØGEr,  med bla. 1 junior Emil, 1 Mille, 1 Laban som skulle ud i første kamp, 1 

Peer som havde været på bænken i næsten 1 år, og så os andre 6 halv-gamle, men dog yderst 

kompetente spillere. 

Vi skulle være i Frankrigsgade svømmehal kl. 10 og  

vores sidste kamp var kl. 20.30, så det ville blive en  

laaang dag.  

9 hold var tilmeldt til tuneringen, så vi vidste godt at  

der ville komme uventet hård modstand. Iblandt, de  

9 hold, var der 4 fra Sverige, som vi aldrig havde mødt før. 

Vi kom temmelig godt fra start med sejr på 4-0 over  

Esurf fra Sverige. Kamp nr. 2 var imod Havbasserne  

fra Nordsjælland og her var der modstand på og i sidste  

sekund fik vi udlignet til 3-3. 

Tredje kamp var imod Svenske Trelleborg. Et hold som  

så skræmmende gode ud. Vi løb da også ind i et lille  

nederlag på 4-1. 

Men op på hesten - der var andre hold der tabte med  

over 10 mål til dem.  

Fjerde kamp skulle vi spille mod Vestdyk, som navnet også 

antyder var de fra Jylland. Det var et hold vi havde slået 

meget knebent de sidste 2 år. 

De var ikke bare store jyder - de var helt sikre kleinsmede  

og ko-klaskere. Skræmmende store og næsten alle, vel  

over de 100 kg. Selv om vi havde Mille og Emil med, som  

begge kunne forsvinde i nakkefolden på en af jyderne (for ikke at nævne Peer), 

undgik vi det store nederlag, og trak os tilbage med 0-4. 

 

Efter denne kamp, ventede den vigtigste kamp af alle - selve kampen imod Amager.  

Det var kampen som betød alt. Ikke kun fordi at det var Amager, men også fordi at de havde en 

afhopper fra søKØGErne. Emil Thomsen valgte sidste år at skifte til Amager pga. studier i KBH. Det var i 

hvert tilfælde argumentet, men uanset hvad, så går noget sådanne ikke velset forbi ;-) 

Amager stillede et stærkt hold og vi lignede underdogs, men til trods for dette, gik det over alt 

forventning. Vi var bagud flere gange under kampen, men i de sidste minutter, fik vi lavet det afgørende 

mål til stillingen 4-3.  

Det kan godt være, at der var nogen skuffede Amager spillere, men til gengæld fik vi oprejsning og 

gejsten tilbage efter de to forgående nederlag. 

 

Nu gik timerne og ventetiden pludselig noget hurtigere og vi glædede os til kampen mod Felix fra 

Sverige som så overkommelige ud. Vi ville også til de sidste 2 kampe få forstærkning, da Jens ville støde 

til med ny energi og kræfter. Noget vi i den grad manglede imod de gæve jyder tidligere på dagen. 

Kampen imod Felix, blev da også en overbevisende sejr på 4-0. 

 

 



 

 

 
 

Sidste kamp havde vi glædet os til, da det var imod Uv-Kbh. Det er et rent kvindehold, hvor vores Mille 

også deltog for ind imellem. Når man spiller mix eller herre hold mod rene kvindehold, så må man kun 

være 5 i vandet i stedet for normalt 6 spillere.  

Kampen gik godt og vi sluttede derfor af med en sejr på 6-1. Det var dog en kamp der satte sine spor, da 

de er gode til at sparke og bruge lidt barske kneb.  

Det var en flok glade men meget trætte, ømme, forslået og udmattede søKØGEr, der drog hjem lørdag 

aften kl. 20.45. Uden pokalen, men med vished om at den nok skal vende hjem til Køge igen.. 

  

Den endelige stilling for Amager cup 2014:  

 

1 - Trelleborg, 16 point 

2 - Vestdyk, 13 point 

3 - Køge, 11 point 

4 - Amager, 9 point 

5 - Esurf, 8 point 

6 - Havbaserne, 7 point 

7 - Carlskrona, 6 point 

8 - Felix, 2 point 

9 - UV-København, 0 point 

 

Hilsen William 

 

____________________________________________________ 

SANKT HANS AFTEN 

D. 23-6-2014 

Så nærmer vi os SANKT HANS 

Tag familien under armen og hyg med i DYKKEKLUBBEN.  

Som sædvanlig tænder vi op i grillen, så den er klar til kl. 18 

Medbring selv mad, og drikkevarer kan købes i KABYSSEN til klubpriser 

Med venlig hilsen  

KABYSSEN 

 



  

Lidt småsnak med 3 juniordykkere 

På en grå regnvejrs aften i marts mødte jeg en flok juniorer i Køge Svømmeland. De var alle, udover 

obligatorisk badetøj, iført våddragter og mange bar maske, snorkel og finner på fødderne. Et par drenge 

og en pige sad på bassinkanten iført en lille BCD med flaske på ryggen, og regulatoren i munden. De sad 

der meget spændte, utålmodige og kunne næsten ikke vente med, at det var deres tur til, at hoppe ud i 

vandet og varme op. På bunden af springbassinet var en juniordykker ved at løse en opgave sammen 

med sin instruktør.  

Et par drenge: Nicklas & Simon, begge 13 år, var færdige med undervisningen, og lige før de smuttede i 

bad fortalte de lidt om deres dykkeroplevelser: Den ene havde prøvet et dyk i Middelhavet (Rhodos) og 

ville derfor gerne lære at dykke rigtigt. Den anden havde prøvet det herhjemme og da de begge fik 

chancen, slog de begge til. Først i Haslev dykkerklub og nu i Køge, da der ikke rigtigt var noget for 

juniorer i Haslev.  

De synes begge det er sjovt at se fiskene svømme i vandet, se de forskellige vandplanter og de fortalte 

om vandmænd, som de havde set mange af. De synes det var sjovt at se, at fisk kunne ha’ farver.  

På spørgsmålet om de kunne huske, hvordan det var første gang, de skulle trække vejret gennem en 

regulator, sagde de begge: Mærkeligt ikke at sku’ op og ha’ luft, som ved snorkling – og vi kan jo høre 

når vi trækker vejret.  

 

Jeg fik også talt lidt med Charlotte på 8 år, som nu endelig skulle lære at dykke. Hun synes det var sjovt. 

Nogen gange lavede man kryds og bolle under vand, nogen gange noget andet. 1. gang hun prøvede at 

trække vejret igennem regulatoren under vand, var hun lidt bange, for hun vidste jo ikke hvad der ville 

ske, men nu synes hun, at det er nemt. Charlotte er en rigtig ”vandhund” og hun har det heller ikke fra 

fremmede – hele familien dykker og kan rigtig godt li’ vand. Nu glæder hun sig til at prøve, at dykke ude i 

havet og se fisk.  

Den aften var Køge Svømmeland, som så mange gange før, fyldt med vandglade juniorer med blå læber, 

en masse hjælpere og instruktører. De mødes her ca. hver 3. mandag, for at lære om dykningens regler 

og nyde at vand er uundværligt!   /Else 

  



 

 

Tur til Boesdal 

Dato: Torsdag den 12.6.2014 

Afgang fra klubben: 17.00 

 Turleder: David Gravenhorst – 24 40 93 91  

Pladser: 99 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS * 

Dybder: 0 – 8 meter (Top – Bund) 

 

Boesdal gamle kridtbrud nær Rødvig er fra 1914. Kalkbruddet, der i dag ejes af Stevns Kommune, er 

udlagt til rekreative formål. Rester af de to gamle kalkovne fra 1930 står der stadig, og en stor 

pyramideformet lagerbygning er bevaret. Vi dykker fra stranden og husk pølser til grillen. 

 

             



  

RIB tur til Skonnerten Baltic 

Dato: Torsdag den 19.6.2014 

Afgang fra klubben: 17.00 

 Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas ** 

Dybder: 20 – 27 meter (Top – Bund) 

 

 

 

Den firmastede skonnert Baltic blev bygget i 1919 på A.B. Baltic, Lemland i Finland. Skibet målte 52,24 

meter i længden og 10,29 i bredden, tonnagen var på 451,41 brt. og  353,95 nrt.  

Baltic lå i Strøby Ladeplads, det var Søndag morgen den 1. oktober og man var klar til at afsejle, efter at 

have taget næsten 500 tons flint ombord, til Gustafsbergs  Porslinsfabrik i Stockholm. Alt tegnede lyst, 

sigtbarheden var god og der blæste en frisk brise fra vest, gode forhold for et stort sejlførende skib. Ved 

10-tiden om formiddagen, ankom man til det Tyske minefelt ud for Stevns, den Danske lods forlod 

Baltic, man kastede anker og afventede nu den Tyske minelods.  

Selvom besætningen arbejdede ved lænsepumperne natten igennem, steg vandet langsomt men sikkert 

og ved 3.00-tiden stod der over 1 meter vand i lasten. Kaptajnen vurderede nu situationen som 

faretruende og man afsendte derfor SOS signal, både ved at affyre nødblus og ved at morse med 

signallampen, imod det tyske minelodsskib. Det tyske skib kom straks til undsætning, tyskerne sejlede så 

tæt op under Baltics læside de kunne og besætningen fra det synkende skib, firede nu deres 

redningsbåd ud og blev samlet op i sikkerhed af tyskerne. Kaptajnen forlod som den sidste Baltic klokken 

05.15 mandag morgen, kun medbringende skibets papirer. 



 

 

Stranddyk til Piren ved Sigerslev  

Dato: Torsdag den 17.7.2014 

Afgang fra klubben: 17.00 

 Turleder: David Gravenhorst – 24 40 93 91  

Pladser: 99 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS * 

Dybder: 0 – 10 meter 

 

 

Sigerslev Kridtbrud er et af de mere tilgængelige steder ved Stevns – i forhold til de ellers høje klinter 

ned til kysten. Og samtidig et af de mest spektakulære, da kridtformationerne er mest udtalte her.  

Den store T-formede mole ejes af Omya A/S, der udvinder kridt, og leverer produkter til papir-, bygge-, 

malings- og haveindustrien. Omya A/S er i øvrigt medlem af Netværket for Grøn Erhvervsudvikling. Så 

man må gå ud fra, at kalkslam-udledningen foregår i pagt med naturen.  

Man dykker fra stranden til sydvest for molen, og skal undlade at komme for tæt på det område, hvor 

der udledes kalkslam fra fabrikken. Man vil ikke kunne se en hånd for sig i den hvidlige suppedas! 

Området ses tydeligt som et bredt hvidt bånd oppe fra parkeringspladsen. Under dykket vil man se store 

områder af alger og vandplanter, der lægger sig som pastelfarvede duntæpper hen over bunden. 

Bunden består hovedsagelig af kridt. Mange steder ses dybe furer i kridtformationerne, dannet ved at 

granitblokke under istiden blev skubbet hen over kridten.  

Der ligger resterne af et gammelt træskib på bunden, hvor nu kun spanterne stikker op. Man ser også 

levninger fra en gammel bådebro og resterne af et enormt forvitret anker, der dog formodes at stamme 

fra et væsentligt større skib 

  



  

 

Referat af bestyrelsesmøde den 29. 3. 2014 

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

Afbud: William, Jan Samsing  

Post: Der er kommet faktura for nøgle til slæbestedet i Rødvig 

 

Konstituering af bestyrelsen: 

Formand:   Peter Wium (PW) 

Næstformand:  Thomas Aakjer (TA) 

Kasserer:   Jeanette Jensen (JJ) 

Bestyrelsesmedlem:  Robert Veng (RV) 

Bestyrelsesmedlem:  Jesper Nielsen (JN) 

Bestyrelsesmedlem:  William Siefert (WS) 

Suppleant:   Jan Samsing (JS) 

Sekretær:   Lars Bock (LBO) 

 

Udvalgsmøde: RV vender turkalenderen med Kabys og Festudvalget sådan at der ikke kommer konflikt 

med ture og fester på samme datoer. LBO sender turkalenderen til RV 

Svømmehalskort: Alle som ønsker svømmehalskort skal få meldt sig på hjemmesiden. Der laves 

opsamling på bestilling den 1.9.14 , 1.10.14 , 1.12.14 og den 1.3.14. WS sørger for at få bestilt kort og for 

at de kommer med i boblen så det sikres at de enkelte medlemmer får det sendt til døren. 

Springbassin om mandagen: Køge Dykkercenter har på forsøgsbasis fået adgang til springbassinet om 

torsdagene, så vi ikke behøver at deles om bassinet om mandagene indtil sommerferien. Efter 

sommerferien bliver der af svømmehallen taget stilling til om det bliver en permanent løsning.  

Kabys: RV sørger for at der bliver købt toiletpapir. 

Materieludvalg: JN forespørger i udvalget om der er planlagt vedligeholdelses aftener, m.v. 

Vedligeholdelse af klubben: Klubben trænger til at der bliver luget, bordbænke sæt skal have en tur så 

de er klar til sommerhygge, trappe og gulvet på 1. sal skal have en gang lak. Alle som har lyst opfordres 

til at give en hånd med til at få klubben til at blive ved med at se fin ud. LBO undersøger hvilken lak 

gulvet fik sidst, det blev slebet. 

Juniordykning: KDK har på repræsentantskabsmødet rykket DSF for at få oprettet kursus i uddannelse af 

”forældredykkerne” så de kan dykke sammen med junior dykkerne. 

Børneattester: Alle forældre til juniordykkerne skal aflevere børneattester da de hjælper til med børn. 

PW har aktion på at få disse indhentet. 

Takt & Tone: Alle opfordres til at holde en ordentlig takt og tone når de kommunikerer med hinanden 

og man skal huske at Køge Dykkerklub er drevet af frivillige medlemmer som alle forsøger at gøre deres 

bedste. 

Regler for brug af RIB: TA opdaterer reglerne og ligger disse ud på hjemmesiden. 

Boblen: Første udgave af Boblen med vores nye dygtige og flittige redaktør Else Aagaard ved roret er nu 

på gaden. Der arbejdes på at gå en smule ned i kvaliteten på papiret for at spare lidt på vægten = 

portoen. LBO tager kontakt til trykker. Oplaget skal øges med 15 stk. i forhold til sidst. 

Klubmodul: JJ har forespurgt om mulighed for at oprette venteliste på turene samt øget mulighed for 

sortering i medlemslisten. 

T-Shirt Konkurrencen: TA finder en Lykkens Gudinde og får valgt en vinder af konkurrencen så vi kan få 

dem trykt. 

 

På bestyrelsens vegne, Lars Bock  

Næste møde er den 19. maj 2014 kl. 19:00 i klubben. 

  



 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 

Mødedeltagere: Jeanette, William, Jesper, Robert, Poul, Peter, Lars, Carsten (delvist) 

Afbud: Thomas 

Bordet rundt: 

Jesper, VVB slår sikringerne ; Whiteboardtavle er monteret sådan at man kan noterer hvad man har lånt 

af grej ; Opvaskeren kører skidt, Poul Engel kigger på den ; DIIMS er monteret og Jesper aktiverer denne, 

DIIMSEN giver rabat på forsikringen på båden og større mulighed for at denne kan findes, hvis den skulle 

blive stjålet. 

William, Sidste undervandrugby kamp blev tabt med et lille nederlag til Amager. (13-3), Der skal laves et 

grejbur i svømmehallen til vort grej efter sommerferien. 

Jeanette, Der er købt nøgle til Kalkgraven, Jesper lave nøglering med reglerne for brug af kalkgraven på 

bagsiden, 4 udmeldinger, ingen indmeldinger i perioden. 

Peter, klubbens vedtægter skal opdateres i forhold til hvem der er stemmeberettiget ved 

generalforsamlingen. 

CMAS * p.t. 2 elever tilmeldt 

CMAS*** opslag i boblen med omkring 5 foreløbige tilmeldte 

DSF har lavet ny hjemmeside og KDK skal tilmeldes denne. 

Forslag til kontingentstigning da det seneste regnskab kun lige balancerede, fordi klubben havde 

deltaget i 

Køge festuge, blev drøftet, og der var enighed om at foreslå en stigning på 10,- for alle kontingenttyper. 

 

SVØMMEHALSKORT 

Husk at der allerede nu kan bestilles kort til den nye sæson inde på klubben 
hjemmeside. Der vil fremover blive opkrævet 25 kr. fra svømmehallens side, hvis man 

bestiller et nyt, fx hvis man har mistet sit kort. 
 

Referat fra Generalforsamling i Køge Festuge 

Vi har i uge 11 deltaget i generalforsamlingen hos Foreningen Køge Festival (Køge Festuge). Der var ikke 

repræsenteret så mange klubber som ønskeligt var. Formanden, Per Stenberg, aflagde beretning og 

fortalte om hvad der gik godt og hvad der kan gøres bedre til dette års festuge. Formanden roste igen 

Dykkerklubben for den stabile indsats igen i år ydede til Festugen. Bestyrelsen fik to nye medlemmer. 

Budget for 2014 blev fremlagt og er højere end 2013, samtidig med at udlodning til klubberne er hævet. 

Tilbagemelding på avisartikel om kunstnervalg, gav ikke uventet navne som Anders Matthesen, Rasmus 

Sebach, m.m. Disse kunstner er så dyre (gær højt og gang med 2), at Festugens budget ikke kan opfylde 

det. Så det bliver niveauet under. 

Der vil blive kaldt ind til et planlægningsmøde med klubberne senere, hvor vi skal byde ind med de timer 

vi mener vi kan klare. Til 2013 Festugen kneb det med at få dækket alle vagter, hvorfor vi gerne vil have 

tilbagemeldinger om hvad vi kan forvente til dette år Festuge. Festugen holdes i uge 35, dvs. onsdag d. 

27 aug. til søndag d. 31 aug. 

Hilsen 

Henriette & Poul 



  

 

BOBLEN        BOBLEN        BOBLEN 
HUSK: skriv til boblen@koegedykkerklub.dk 

når du har været på skøn dykkertur, UV-jagt, spillet UV-rugby eller haft en anden oplevelse 

under eller over vand – en oplevelse du gerne vil dele med os andre. 

 Boblen skal hilse og fortælle, at der er tasker til alle junior indlæg  

Så kære JUNIOR - skriv din historie og send den til: boblen@koegedykkerklub.dk 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  

 


