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SVØMMEHALSKORT 

Husk at bestille svømmehalskort NU på klubben hjemmeside, så får 
du det med næste Boblen  

Der vil fremover blive opkrævet 25 kr. fra svømmehallens side, hvis 
man bestiller et nyt, fx hvis kortet er mistet 

  



  

Klubturen til vraget af Vapper 

  
Søndag den 25.5.2014 kl. 7.00 drog 5 ”friske” dykkere afsted mod Rødvig medbringende RIB båd og godt 
humør. Vejret skinnede fra en skyfrihimmel og vind var der heldigvis ikke meget af, så der var lagt op til 
perfekt dykker vejr. Vel fremme ved Rødvig blev båden hurtigt sat i vandet og alle var snart klar til afgang. 
Skøn tur ud igennem Rødvig Bugt ud til positionen som ligger midt i dybvandsruten og vraget blev hurtigt 
lokaliseret og bøjet af, takket Aakjærs skrappe vragsøgning. 1 hold var hurtigt i vandet og vi bandt på med 
klubbens fine wire og så var det afsted rundt og kigge på det store flotte vrag. Og sikken et vrag, skibet er 
enormt stort, og der er masser at se på. Med det store styrehus startende i 9 meters dybde, dækket på 16 
meter og kølen på 25 meters dybde. Det er en flot oplevelse at svømme langs de høje lodrette skibssider og 
det enorme dæk og undersøge vragets mange detaljer. Det bærer dog præg af at have ligget i vandet siden 
det som en udtjent trawler forliste undervejs til ophugning d. 19.12.1994, da det nu er begyndt at falde 
sammen. 

  

Skallen ☺ 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Klubben har brug for frivillige hjælpere til følgende kommende arrangementer: 

• Den 5-6. juli ved Sorø Regatta – Kontakt Poul engel 

• 2. august i forbindelse med et internationalt faldskærmsevent, i Peblinge, (d. 3. august er 
reservedag), deltager KDK  med den lille gummibåd, og 2 friske folk - Kontakt Lars Bock 

• Søndre Havnedag den 23. august. KDK deltager med juniordykkerne – Kontakt Peter Wium 

• Havnedag på havnen den 24. august – endnu uklart hvad vi laver på dagen 

• Uge 35 Køge Festuge – forskellige vagter ved indgange og toiletter – kontakt Poul Engel 

  



 

 

CMAS* dykkertur til Stigsnæs 

Lørdag den 10. maj er sidste skoledag for klubbens elevhold. Klokken er lidt i 8 om morgenen og dagen 

tegner overskyet med lidt vind. Jeg parkerer på P-pladsen ved indkørslen til Køge Marina og går hen til 

klubhuset, hvor de andre elever – Trine, Christine og Rebecca – er mødt sammen med det erfarne team fra 

klubben, der skal med. Kursusleder Carsten Mølbak er allerede ved at organisere turen da jeg kommer. Han 

har fortalt os at der er planlagt to dyk. I dag skal vi helst nå ned på de 18 meter, der er sat for elever med én 

stjerne. Inden længe er vi af sted med RIB på trailer og al vores grej, og efter en times tid er vi i Stigsnæs 

færgehavn lidt syd for Skælskør. Det er den med færger til Agersø og Omø. 

Fra havnen er der mod vest udsigt til Agersø ca. to kilometer på den anden side af Agersø Sund. Mod syd 

lige ved siden af havnen ligger det store kulfyrede Stigsnæsværk. Høje skorstene og bjerge af kul bryder 

idyllen. Det smalle Agersø Sund er en naturlig sejlrende til kraftværkets havn, der er 18 meter dyb. Et søkort 

viser, at sundet er op til 30 meter dybt ud for færgehavnen og har en største dybde på 60 meter længere 

mod nord. 

Vi parkerer og losser vores grej. På havnen er der en lav terminalbygning med toilet, og foran den er der en 

fin åben græsdækket picnicplads med borde og bænke, hvor vi kan trække i dragter. Dagens dyk er sat med 

makkere så Charlie er med Rebecca, Carsten og Peter Gregersen er med Trine, formand Peter er med 

Christine og Jesper (som jeg kender fra apparatdyk i svømmehallen) er med mig. Jesper Laage er bådfører, 

Henry og Poul er bådsmænd og Robert passer basen på land. Planen er at det første dyk starter i ca. 10 

meters dybde hvorefter vi skal ned ad en skrænt til 18 meter og derpå tilbage igen, så det hele tager en 

halv times tid. 

Min makker og mig kommer i vandet et sted hvor dybden er ca. 9 meter. Bunden er et trist syn. Vi er 

havnet på et hvidt ’lig-lagen’, der dækker et sort lag slam uden ilt. Der burde ellers ikke være tegn på 

iltsvind her i farvandet ved Storebælt, hvor der er vandudskiftning. Men heldigvis er området med iltsvind 

begrænset, og vi svømmer videre til steder, hvor der er mange kulørte strandkrabber og fladfisk. Flere af 

dem flygter ved synet af de store ubudne skikkelser oven over. Et let puf får mig til at se på min makker 

Jesper, der vipper en grøn ølflaske han har fundet op og ned foran sin maske. En dykkerskål! Jeg får den 

tanke, at han jo nok har prøvet noget der er mere spændende, end de skoledyk han er på i dag! 

På et tidspunkt ser jeg et interessant naturfænomen: Et springlag, formentlig termisk, der er grænselag 

mellem høj temperatur oven over og lav temperatur neden under. Vandet i laget er sitrende og 

uigennemsigtigt. Det minder om den flimrende varme luft, der kan ses over en landevej en sommerdag 

hvor solen skinner. (På engelsk hedder laget ’Thermocline’, og der er videoer af det på Youtube.) Jeg har 

ikke tid til at undersøge laget i større detaljer, men følger min makker som prøver at sætte kursen. Vi 

kommer efterhånden til et sted, hvor der går en tydelig strøm. Det lykkes ikke at finde en skrænt til større 

dybder, og vi afslutter dykket efter at være drevet lidt med strømmen. 

Tilbage på picnicpladsen i færgehavnen tager jeg handsker og sokker af og hælder vand ud. Jeg overvejer at 

krænge min semidry våddragt af også, men den isolerer godt, så jeg nøjes med at tage en jakke udenpå. 

Ovre ved et af bordene sidder pigerne på holdet og skutter sig. Himlen er overskyet, og der blæser en kølig 

vind ind fra sundet, men det regner heldigvis ikke. Som elever får vi lov til at mærke, at våddragter kan 

være klamme. Det er en del af ’gamet’ at vi skal opleve, at dykning også kan være lidt råt. Vores hjælpere 

og skytsengle bevæger sig uanfægtet rundt i tørdragter. 

Der er ikke mange andre til stede på havnen end os dykkere denne grå lørdag. En færge er kommet ind og 

vi hilser på en flok unge mænd. Nogle har dåser i hænderne og en er i et fjoget outfit: Polterabend. Hvor 



  

sjovt er det lige at se på en flok dykkere den sidste dag i frihed? Nå, vi spiser vores medbragte frokost, og 

har en kort briefing med Carsten. Det viser sig at ingen på det første dyk er nået dybere ned end ca. 10 

meter. Vi kom i vandet for tæt på land, men bortset fra det er det gået godt nok med at dykke. En af 

pigerne får dog det råd at undgå at svømme for meget i cirkler. Ellers bliver der ikke brugt tid på overflødig 

snak, for Carsten beder os om at gøre klar til næste dyk. 

Det gjorde godt med frokost, og jeg har fået varmen tilbage i kroppen. Holdet hanker op og går i RIB’en 

igen. Da vi sejler ud til næste dyk bliver jeg et øjeblik ufrivilligt centrum for opmærksomhed. Jeg har taget 

svømmefinner på men får at vide, at den ene sidder forkert. Man kan tydeligt se, at den på venstre fod er 

sat omvendt på. ”Det gør det lettere at svømme i cirkler”, siger jeg, og retter den pinlige fejl. Kort efter går 

jeg i vandet igen sammen med Jesper. 

Jeg er heldig med det udstyr til kurset som Carsten har lånt mig. Dragten sidder godt, den lader kun meget 

lidt vand trænge ind, og jeg er blevet vænnet til al udstyret. Det føles i vandet mere og mere som en 

naturlig del af mig selv, hvor jeg har fuld kontrol. Min makker Jesper leder vejen, og jeg nyder bare dykket. 

På dette andet dyk ser jeg ikke meget nyt. Med lange mellemrum ligger der en død fladfisk på bunden. De 

fisk ser ud som om de er blevet kasseret fra en båd. 

Det lykkes os at nå ned på 15 meter, og et af de andre par fortæller bagefter, at de var nået ned på 18 

meter. Hernede mærker jeg at det er lettere at afbalancere, og til trods for gråvejret på himlen over sundet 

kan jeg tydeligt se vegetationen og andet på bunden. Efter ca. 25 minutter giver Jesper tegn til opstigning, 

og han begynder at fylde en rød markeringsbøje med luft. Tilbage i færgehavnen trækker vi i tørt, pakker 

grejet og kører til Køge. 

Hjemme i klubhuset giver Carsten os elever de sidste ord med på vejen som afslutning på kurset. Hans 

indtryk er at det i dag er gået godt med at dykke for alle på holdet. Vi er dygtige. Når han har modtaget de 

sidste lægeattester kan vi få vores certifikater. En af de sidste bemærkninger fra Carsten lød nogenlunde 

sådan: ”Det er det kønneste elevhold, jeg nogensinde har haft!”. Den udtalelse er i sandhed sød musik i 

mine ører, og jeg er da vældig glad for at have beriget kurset med min egen skønhed – arten af denne 

ufortalt! 

Stor tak til Carsten Mølbak, formand Peter og alle der har hjulpet os på dette kursus. Jeg har fået et meget 

stort udbytte og har i sandhed været forkælet hele vejen.         

Steen Fedder  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DEADLINE for indlæg til næste BOBLEN senest er d. 10. august 2014 

 

 

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 

 



 

 

  Mad aften, den første torsdag i hver måned! 
Husk at melde 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. 

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

 

MANDAGS-SVØM i KØGE BUGT 

En sommer-fornøjelse for de hav-friske! 

Sommeren igennem har klubben havsvømning hver mandag kl. 18.30 Vi mødes 
hos Robert, ifører os våddragt og ABC-udstyr og svømmer i ca. 1 time. 

Derefter griller vi vores medbragte mad og hygger. 
Det koster 10 kr. at være med - de går til indkøb af fx grillkul.  

Mød op på Brinken 60 i Strøby 
Kontakt evt. Robert: 2546 7545 el. Henry: 3117 8101 

 
 

 
 

  

Arbejdsdag i klubben den 21. juni 

  

Der var et fint fremmøde af flittige hænder til arbejdsdagen i klubben, så der blev både malet, muret, 
slebet og lakeret sådan, at klubhuset, bænke og borde blev gjort klar til Sankt Hans. Portene til 
bådhuset fik også et tiltrængt service, så portene nu igen kan åbnes uden problemer. Alt i alt en super 
hyggelig og produktiv dag. 
Skallen ☺ 

 



  

Kullen-turen i Kr. Himmelfarts ferien 

 

Under vand var sigten fin og flere af os så både hummere og de store taske krabber. Kun det brede 

springlag var helt umuligt at navigere i. Åh ja - vi er nogle stykker, der manglede en undervands-GPS eller 

også må de der klipper ha’ flyttet sig i vinden! Dejligt, at være medlem af en klub, hvor dykkere hjælper 

hinanden. Tak ☺  

I år var den yngste dykker 9 år og den ældste stadig ung. Vi havde også fornøjelsen, at fejre både en rund og 

en halvrund fødselsdag, og det endda på samme dag.  

Som sædvanlig er turen for hele familien, hvilket gør dagene til noget helt specielt, som flere af os ser frem 

til hvert år. Glæder mig allerede til næste år – nattergalen fløjter én i søvn på Kullaberget, eller var det en 

snorken, der lullede mig i søvn i år…?   

 

Else 

Her er lidt stemningsbilleder fra en skøn tur 

til det svenske Kullaberget. Vejret var super 

flot, varmt og tørt, dog drillede vinden ganske 

meget, så vi dykkede fra spidsen de 2 dage og 

en dag med båd fra havnen. Pyha… at være 

søstærk er vist noget der skal trænes mere i, 

når der er så meget søgang både oven vande 

og under vand! 



 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 17. juni 2014 

Mødedeltagere: Peter, Lars, Jesper, Jeanette, Thomas, William  
Afbud: Jan, Robert  
Post:  

Dykkerklubben Hajen har fremsendt henvendelse om KDK vil være venskabsklub. TÅ tager kontakt til 
klubben.  
I forbindelse med et internationalt faldskærmsevent, som skal foregå på Peblinge søndag d. 2. august, med 
d. 3. august som reservedag, er KDK blevet forespurgt om vi kan hjælpe til med den lille gummibåd, og 2 
friske folk. Hvis du/i er interesseret i at hjælpe bedes i kontakte LBO  
Info:  

Etableringen af ”Hav svømmebadet” er desværre blevet skudt til hjørne, da der er et udløb i havnen, der 
forhindrer vandet i havnen i, at være rent nok til, at det må etableres. Der arbejdes på at få flyttet udløbet 
ud for havnen.  
Der har været en del klager på havnen omkring støv fra jorddepotet og på grund af vejarbejdet.  
Sorø Regatta, TÅ følger op på om der er fundet nok frivillige og udsender deltagerliste.  
Der vil i løbet af efteråret blive arrangeret mini kursus i brug af klubbens fyldeanlæg for de nitrox dykkere, 
som ikke er i besiddelse af mikser & blender certifikat og som benytter klubbens anlæg.  
WS oplyste at UV Rugby sæsonen var slut og at der var kommet en del nye medlemmer, der bliver derfor 
oprettet 2 hold, men der er stadig plads til flere.  
UV Rugby har fået de længe savnede badebukser og fik Bronze til DM. Stort tillykke med det!  
I tilfælde af dykker relaterede ulykker, episoder, m.v. hvor klubbens medlemmer er involveret, henstiller vi til 
at I/Du orienterer klubbens bestyrelse sådan, at denne er orienteret om hændelsen.  
Garagen skal ryddes for tomme uafhentede flasker, m.v. Så hvis ikke i vil bruge jeres flasker, bedes i komme 
forbi med ventilerne så de kan blive samlet og brugt/solgt til et godt formål.  
Udvalgsmøde:  

RV har vendt turkalenderen med Kabys- og Festudvalget sådan, at der ikke kommer konflikt med ture og 
fester på samme datoer. RV sender datoer for kommende fester når disse er kendt.  
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. Der er aftalt en erindringsmail ud til 
klubbens medlemmer, så alle får en reminder om, at det er tid til at få bestilt kortet.  
Kabys:  

Husk at der stadig efterlyses friske ”kokke” til klubbens madaftener.  
Turudvalg:  

LBO udarbejder oplæg til huskeliste for pakning af RIB/gummibåd til hjælp for turlederen.  
Turopslagene er ude og der er fin tilslutning til turene, så se nu at få meldt dig til.  
Materieludvalg:  

JS nævnte at man på turen til Faaborg ikke havde kunnet ankre op, da ankerlinen var for kort. Der 
indarbejdes en erindring om at medtage en ankerline-forlænger i huskelisten.  
På mødet i materieludvalget den 10. juni blev der udarbejdet en kontakt liste over kontaktpersoner for de 
forskelige ansvarsområder, der er i materieludvalget. Denne bliver lamineret og ophængt i klubben.  
JN indkøber luftpumpe til den lille gummibåd så denne også kan fyldes af UV jægerne.  
Vedligeholdelse af klubben:  
Da klubben trænger til at fikset, er der indkaldt til arbejdsdag den 21. juni 2014 kl. 10.00.  
Så mød op og gi en hånd med på dagen.  
PW sørger for at låseblikket kommer til at virke ordentligt  
Uddannelse:  

CMAS 3 program er under udarbejdelse og forventes udsendt inden sommerferien  
Juniordykning:  

Klubben efterlyser dykkergrej i juniorstørrelser, så tøm jeres gemmer for specielt dragter som ikke længere 
bruges. Grej afleveres i klubben og meget gerne afmærket så man kan se at det er til fri afbenyttelse.  
  



  

Børneattester:  

PW sørger for at få udfyldt de manglende børneattester ved næste juniordykker arrangement.  
Regler for brug af RIB:  
Se oversigt over reglerne på hjemmesiden, her ligger også en liste over bådfører og hvem der kan trække 
båden.  
Boblen:  

Forventes udsendt i løbet af de kommende uger  
Klubmodul:  

JS efterlyste idéer til venteliste for turene da der tit var ledige pladser på turene.  
T-shirt konkurrence: TA leder stadig efter Lykkens Gudinde og får valgt en vinder af konkurrencen så vi kan 
få dem trykt.  
Kommende Arrangementer:  

Åbent hus hos DK Diver den 25. juni  
Sorø Regatta den 5. + 6. juli, tilmelding via Poul Engel  
Søndre Havnedag den 23. august. KDK deltager med juniordykkerne. Så kontakt PW hvis du er interesseret i 
at give en hånd med.  
Havnedag på havnen den 24. august og der arbejdes med plan for hvilke aktiviteter klubben skal afholde på 
dagen.  
 
På bestyrelsens vegne  

Lars Bock  
Næste møde er den 5. august2014 kl. 19:00 i klubben 
 

 

Information fra Materialeudvalget 

Div. ansvarsområder som hører ind under Materialeudvalget og personer som har ansvar for disse. 

1. Kompressor rejse / fast, continius og booster. Indkøber af ilt og helium, filter plus div ting til kompressor. 

Ansvarlig: Carsten Mølbak mobil: 21 42 70 00 

2. Gummibåde 2 stk. med trailer, motor 2 stk., nødraketter plus div. redningsveste. 

Ansvarlig: Jesper Laage mobil: 20 73 49 74 

3. Bøjer, tovværk, flag, lodder og bundtov. 

Ansvarlig: David Gravenhorst mobil: 24 40 93 91 og Peter Barakonyi mobil: 21 67 04 18 

4. 2 stk. Oxy bokse med tilhørende første hjælps kasser og sug. 

Ansvarlig: Jesper Nielsen mobil: 23 28 89 03 

5. Årligt flaskeeftersyn og indkaldelse til trykprøvning 

Ansvarlig: Carsten Mølbak mobil: 21 42 70 00 og Poul Søgård. 

 

Hvis der er problemer, fejl eller mangler og/eller spørgsmål til vores materiel, skal personerne, som er 

ansvarlige for området kontaktes. 

 

Mvh. Materialevalget.  

Køge d. 17-06-2014. 

 



 

 

Pinsetræf på Toppen 

 

Skagen Dykkerklub arrangerede for 34. gang et forrygende Pinse træf og vi var med. Super fint 
arrangement som varmt kan anbefales, hvis man ikke fik brugt al energien på Kullen i Kristi Himmelfart 
ferien. Der blev dykket fredag, lørdag og søndag, og der var rigeligt med turmuligheder for alle certifikat 
niveauer og dykker temperamenter. 
En speciel tak til Oberons besætning som førte os alle trygt og godt gennem alle 3 dejlige solskinsdage. 

 

$£$ & Skallen ☺ 



  

Dyk ved Väderøerne 13.-15. juni 

Vi var en flok dykkere kørt til Sverige nord for Lysekil for at dykke på Väderøerne en forlænget weekend. På 

trods af lidt blæst fredag, havde vi perfekt vejr med sol fra en skyfri himmel og kunne få 6 gode naturdyk. 

Michael og Annie hævdede at have set en pighaj, som de næsten kunne klø bag øerne. Michael havde 

desværre ikke fået sit kamera med ..... Ellers var der store hummere, troldhummere og ikke mindst meget 

flotte blåstål.   Hilsen Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUR-KALENDER 

Husk tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside 

Dato Ugedag Dykkermål Sted Afgang 

kl. 
Max 

dybde 
Antal 

pladser 

Pris 

Kr. 

3.juli Torsdag Vragtur Minos Rødvig Havn 17.00 27 12 175 
10. juli Torsdag Vragtur Baltic Rødvig Havn 17.00 27 12 175 
12. juli Lørdag Vragtur Ares S/S Smygehamn 7.00 36 12 175 
17. juli Torsdag Stranddyk Kridtbrud Boesdal 17.00 8 99 50 
24. juli Torsdag Vragtur Slæbebåden Rødvig Havn 17.00 27 12 175 
27. juli Søndag Vragtur Vapper Rødvig Havn 7.00 26 12 175 
2. aug. Lørdag Vragtur Anders Martin Hundested Havn 7.00 23 12 175 
7. aug. Torsdag Vragtur Dannebroge Køge Marina 17.00 13 12 175 

14. aug. Torsdag Stranddyk Pirren Holtug Kridtbrud 17.00 8 99 50 
17. aug. Søndag Vragtur Frederiksholm Hundested Havn 7.00 22 12 175 
21.aug. Torsdag Vragtur Enigkeit Køge Marina 17.00 16 12 175 

23. aug. Lørdag Junior dykning Rødvig Havn & 
Klubben til grill  

8.00 8 99 30 

13. sept. Lørdag Vragtur Ostmark S/S Torekov Sverige 7.00  12 250 

K 

ØGE DYKKERKLUB – En Klub for alle -VIL DU VÆRE MED? 

I Danmarks bedste dykkerklub! 

KURSUS-KALENDER 

Husk tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside 
 

Dato Kursus Sted Kl. Antal 

pladser 

Pris 

Kr. 

2. & 9. September Basic Nitrox Kursus Klubhuset 19.00-22.00 15 1000 
16. & 23. september Gasblender & Servicetechnician Klubhuset 19.00-22.00 15 1000 

 

 

             



  

 

 



 

 

Olderne 

     
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag. 
 
 
Fredag d.27 Juni          2014 Kl 18:30  
Connie      Andersen      56788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk 
Inge Birthe Rønholt       56788948 ibh47@hotmail.com 
 
Fredag d.25 Juli          2014 Kl 18:30  
Gøsta       Persson       56652060 persson@oncable.dk  
John        Dahlbæk       60206741 dahlbaek@webspeed.dk  
 
Fredag d.29 August        2014 Kl 18:30 
Jimmy       Lund          22310543 jimmylun@gmail.com 
Arne        Åbjerg Larsen 20789720 arne@aabjerg.dk 
 
Fredag d.26 Septembr      2014 Kl 18:30 
Svend Erik  Jensen        56169546 kogej@privat.dk 
Connie      Andersen      56788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk  
 
Fredag d.31 Oktober       2014 Kl 18:30 
Inge Birthe Rønholt       56788948 ibh47@hotmail.com         
Jimmy       Lund          22310543 jimmylun@gmail.com  
 
Fredag d.28 November      2014 Kl 18:30 
John        Dahlbæk       60206741 dahlbaek@webspeed.dk  
Gøsta       Persson       56652060 persson@oncable.dk  
_____________________________________________________________ 
 
Tilmelding til madhold pr telefon eller ved at sende en eMail 
til holdet.  

 

 



  

 


