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Referat fra bestyrelsesmøde den 5. august 2014 

Mødedeltagere: Peter, Lars, Jesper, Jeanette, Thomas, William, Jan, Robert 
Afbud: Ingen 
 
Post: 
Dykkerklubben Hajen har fremsendt henvendelse om KDK vil være venskabsklub. 
TÅ har haft kontakt og er i fortsat dialog med klubben. 
 
Info: 
Etableringen af et ”Hav svømmebad” afventer prøver af vandkvaliteten, som tages 
regelmæssigt henover, sensommeren og efteråret, som skal påvise om vandet er rent nok. 
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 et mikser & blender certifikat og som benytter 
klubbens anlæg. 
Der er et par gange blevet pillet ved ilt flasken til klubbens continius anlæg. Det skal man ikke, da dette 
kan medføre at kompressoren får for meget ilt, hvilket kan risikere at den sprænger i luften! Så venligst 
kontakt Jesper Nielsen, Carsten Mølbak eller Lars Bock hvis flasken er tom. Der bliver lavet et skilt til 
døren. JN 
JJ, TÅ og WS oplyste at der var kommet 2 stk. nye passive medlemmer, 1 stk. nitrox dykker, 3 nye 
rugbyspillere samt 1 stk. almindelig dykker. 
 
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 arrangerer efterårsfest for klubben. 
 
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 ud med ”Boblen”, så det sikres, at de enkelte medlemmer får det sendt til døren.  
TÅ har sendt en erindringsmail ud til klubbens medlemmer så alle nu har fået 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. 
JS efterlyste idéer til venteliste for turene, da der tit var ledige pladser på turene. 
 
Materieludvalg: 
På mødet i materieludvalget den 10. juni blev der udarbejdet en kontakt liste, fordelt ud på 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. Herudover 
købes kost til vask af klubbens båd. 
 
Vedligeholdelse af klubben: 
PW sørger for at låseblikket kommer til at virke ordentligt 
 
RIB: 
Motor har været til service og fået ny propel. 



 

 

 
Uddannelse: 
CMAS 1 PW kontakter CM for udarbejdelse af kursus program for 2015 kursus. 
CMAS 3 program er udsendt og der bliver udsendt faktura til de tilmeldte. 
 
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: 
Alle bådfører bedes tage en kopi af deres bådførerbevis, sådan at disse kan ligges i båden i 
tilfælde af, at man skulle få behov for at bruge dette. 
 
Boblen: 
Klubmodul: 
 
T-shirt Konkurrencen: 
TA oplyste at vinderen af T-shirt konkurrencen var fundet, og at der nu ville blive lavet et par prøve 
trøjer. 
PW indhenter tilbud på dette. 
 
Kommende arrangementer: 
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. 
 
Køge festuge 28 + 29. august, kig på hjemmesiden og tilmeld dig til de ledige vagter. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lars Bock 
 

Næste møde er den 11. september 2014 kl. 19:00 i klubben. 

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

        

 



  

CMAS* dagens dyk 4/5 2014 
Af Rebecca Veng 

 
Vi startede dagen ud med, at blive briefet om dagens dyk. Derefter fik vi tildelt en makker. Jeg blev 
”parret” med Carsten. 
Efter vi alle havde tjekket udstyr og var klædt på til at gå i vandet, gik vi mod båden.  
Vi sejlede ud på omkring 8 meters dybde og blev smidt i vandet. Da vi skulle ned på bunden, havde jeg 
lidt svært ved at komme ned, så Carsten fik hevet mig med ned.  
Efter vi havde afbalanceret lidt, svømmede vi afsted med en kurs på 60. Da der var gået ti minutter 
skulle jeg lave octopusøvelsen. Jeg gjorde tegn til, at jeg ikke havde mere luft og Carsten fandt 
octopussen frem. Det gik fint, og vi prøvede at svømme lidt videre med den i munden. Da jeg havde 
prøvet det, stoppede vi op, så jeg kunne få min egen i munden igen.  
Der var ikke så meget at se andet end muslinger, der trak sig sammen, hvis man rørte dem. Efter 29 
minutter blev vi hevet op, fordi vores line sad fast i båden. Vi blev hevet op på båden, og sejlede mod 
havnen igen. 
 
På andet dyk havde vi samme makker, og skulle lave bjergningsøvelsen.  
Vi nåede ud på vandet, og blev smidt i vandet endnu en gang. Vi startede bjergningsøvelsen efter vi 
har dykket lidt. Carsten startede med at lave det på mig. Derefter var det min tur. Jeg startede med at 
vende ham lodret op, så holdt jeg fast i hans vest med venstre hånd, og pustede luft i hans vest med 
den højre. Efterhånden røg vi stille og roligt op mod overfladen og kunne signalere hjælp. Da det var 
overstået, svømmede vi ned mod bunden igen og dykkede videre.  
Vi så lidt fladfisk, og jeg fik også viftet en foran masken på mig af Carsten. Vi havde svømmet noget, før 
jeg kunne mærke kulden i mine tær. Da vi nærmede os de 30 minutter lavede Carsten et tegn, som jeg 
troede betød bjerningsøvelsen. Så jeg tager fat i ham, vender ham lodret, og begynder at få ham lige 
så stille op. Da jeg så finder ud af, at han havde prøvet at signalere til at vi skulle svømme lidt skråt op 
ad.  

 

 

FEST FEST FEST i Køge Dykkerklub 

lørdag d. 27. september 2014 

 

Kabys- og Festudvalget arrangerer FEST med spisning, 

hygge og en lille svingom 

 

sæt X i kalenderen nu 

 

Mere om festen kommer snart på klubbens 

hjemmeside, hvor tilmelding så kan foretages 



 

 

RIB tur til Dannebrog 7. aug. 2014. 

Af Bjarne Mortensen 

 

Den 4. oktober 1710 sank orlogsskibet "DANNEBROG" midt i Køge Bugt efter en 

hård kamp mod den svenske flåde, hvor skibet trods ild ombord fortsatte kampen til det sprang i 

luften. Blandt de 500 omkomne var skibets chef kommandør IVAR HUITFELDT, der ved sin indsats i 

dette slag blev kendt som en af nationens søhelte. 

"DANNEBROG" gik ned med 82 kanoner ombord, hvoraf de 78 var 

bronzekanoner og således lukrative at bjærge til genbrug eller omsmeltning. 

 

303 år og 10 måneder efter har Køge dykkerklub endnu engang en dykkertur til dette gamle vrag. 

Med en noget hektisk dag bag mig, når jeg kun lige ind i klubben for at skifte til våddragt, da jeg møder 

David, som storsmilende siger: ”vi sejler om 10 minutter, så du skal skynde dig”. OK jeg er klar om 5 

minutter. 

Dragten passede stadig, fedt! Efter ikke at have været i vandet et godt stykke tid ☺, havde jeg set frem 

til at skulle i vandet igen, og med en vandtemperatur på ca. 24 grader kunne det kun blive en 

fornøjelse. 

11 gode dykkervenner havde ligeledes valgt at snuppe en aftentur til dette spændende vrag. 

Kl. 1715 røg 2 RIB´er, med Carsten og Thomas som skippere, ud gennem havnehullet med kursen mod 

Dannebrog.  

 
Godt 30 minutter efter var vi på positionen. Med lidt kredsen rundt, var der klar til drop af bøje. 

Peter Wium og jeg (Bjarne) sagde hunden, var makkere. Vi gled langsomt ned ved bøjen for 12 m efter 

at ramme bunden. Fin sigt 6-8 m og en svag strøm som for engang skyld var på vores side, til at lede alt 

vores pladder væk fra dykket. Lidt hurtig orientering og bum der var vraget. Trods de mange år på 

bunden er det stadig fantastisk at egetræ holder sig så godt. Livet på vraget var fint, mange store 

krabber, som gerne ville i kamp med os og myriader af fiskeyngel svømmede i store stimer rundt om os 

og godt gemt lå en ÅL og trykkede sig. 

Efter et par ture rundt om vraget og en lille afstikker væk fra vraget, var tiden ved at være brugt. 45 

minutter og så lige 12 m til overfladen. 

Ca. kl 2000 var alle sikkert tilbage i begge RIB´er og med Else´s sunde kage (der var æbler og rosiner i 

☺) kunne vi sætte kurs mod Køge havn igen. 

 

Tak for en dejlig tur i bugten, Dannebrog er stadig et fint vrag at besøge. 

  



  

  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.  

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

SVØMMEHALSKORT 

Hvis du fik bestilt svømmehalskort i tide, er kortet sendt med denne ”Boblen” 

Der laves opsamling på bestillinger d. 1/9-14, 1/10-14, 1/12-14 og den 1/3-15 
kortene sendes med ud i førstkommende ”Boblen” 

Husk at bestille svømmehalskort på klubben hjemmeside 

Svømmehallen opkræver et gebyr på 25 kr., hvis fx kortet mistes, og der 
bestilles et nyt.  

 

Speedbådsfører kursus i september 2014 

 

 

Kurset indeholder: Teori, praktisk bådhåndtering og aflæggelse af prøve.  

Pris: Medlemmer af Køge dykkerklub 850 kr. + brændstof. Øvrige 1200 kr. + 

brændstof.  

For nærmere info ring til Robert Zimmermann: 26 94 08 66 

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

Kurset afholdes fra d. 8. til 11. sept. med 

aflæggelse af prøve, sandsynligvis d. 12. sept. 

Tilmelding foregår i klubhuset på skema, der 

lægger fremme i kabyssen – eller selvfølgelig 

hjemmesiden. 

Tilmeldingsfrist: 28. august 14 



 

 

 

DM i UV-jagt 2014 

Af Bo Sonne Andersen 

I år blev DM i UV-jagt afholdt i Nordjylland. William Siefert, Majbritt Birk Olsen og undertegnede havde 

taget udfordringen op, og deltog for Køge Dykkerklub. 

Konkurrencen skulle foregå den 7. og 8. juni med 5 timers jagt begge dage. Jagten foregik ved hhv. 

Hirtshals og Hirsholm øst for Frederikshavn.  

 

Afgang, hundelort og silende regn 
Vi tog morgenfærgen fra Odden til Århus den 6. juni. Planen var at scoute/spejde ved Hirtshals før 

konkurrencen, så vi havde en ide om hvor alle de berømte og kæmpestore vesterhavsfisk gemte sig, og 

hvad vi i det hele taget kunne vente os.  

Da vi nåede Århus stod regnen ned i stænger, og i perioder blev regnen endnu 

kraftigere. Udsigten i horisonten viste dog, at der måtte være fint vejr ved 

Hirtshals, hvor vi skulle scoute. Da vi ankom, regnede det stadig, så vi valgte at 

trække tiden med at indtage frokost i bilen. Med udsigt til omklædning i silende 

regn var det ikke ligefrem de mest entusiastiske UV-jægere, der befandt sig i 

bilen lige på dette tidspunkt. Heldigvis er der tørvejr i de fleste biler, og vi 

cirkulerede derfor rundt i havneområdet, og ledte efter egnede halvtage vi 

kunne stå under. Efter nogen søgen fandt vi et egnet halvtag. Det viste sig dog 

at være et flittigt brugt hundetoilet, og dette hjalp ikke ligefrem på 

entusiasmen. Vi luskede derfor ind i bilen igen, og cirkulerede videre. Til sidst 

fandt vi dog et fint sted, og det lykkedes at komme i dragterne uden at blive 

våde… Entusiasmen var ved at vende tilbage, og vandet så jo lækkert ud. 

Det med at scoute er nu vældig godt. Jeg fandt eksempelvis ud af, at jeg havde glemt min bøjeline, så 

medens Majbritt og William gik i vandet, gik min tur til Netto i våddragt for indkøb af tørresnor. Joh – 

man gjorde skam indtryk i Hirtshals. 

Da det endelig lykkedes at komme i vandet viste det sig, at sigten var 

temmelig dårlig – vel mellem 0,5 meter og maks. 2 meter. Alligevel 

lykkedes det at opspore både rødspætter, skrubber, hornfisk og 

taskekrabber. En udfordring var dog, at man flere steder nærmest skulle 

grave i bunden med næsen for at se fiskene, og de viste sig altså at være 

lidt næsesky. Det gjorde det ikke nødvendigvis helt let at få øje på 

fiskene, før det var for sent. 

 

Hirtshals og endnu ringere sigt 
Endelig blev det lørdag, og konkurrencen skulle i gang. Vejret var blevet rigtig fint med svag 

pålandsvind og sol fra en næsten skyfri himmel. Starten gik, og folk halsede af sted mod det sted, de 

hver især havde udset som det bedste sted at starte. Nogle valgte at svømme næsten 1,5 km ud og 

dykke på op mod 17 m vand, nogle valgte den sydlige del af molen, og andre valgte at gå/løbe mod syd 

for at zig/zagge med strømmen nordpå. 



  

Det viste sig, at sigten var endnu dårligere end 

om fredagen, og i perioder var det endda 

vanskeligt at se spidsen af den korte harpun. 

Dette påvirkede naturligvis fangsterne, men 

alligevel blev der fanget både rødspætter, 

skrubber, tunger, torsk, hornfisk og multer. 

Overnatningen foregik på Sæby Fritidscenter. 

De havde lovet at lave aftensmad til os, og DET 

fik vi. Da vi kom tilbage fra jagten, var der 

tændt op i grillen og som supplement til en 

fuldstændig overdådig mængde af div. bøffer m.v., tilberedte de nogle af de fisk, vi havde fanget. Vi 

var godt nok sultne, men lige på dette punkt kunne vi slet ikke leve op til forventningerne. Der var i 

hvert fald dobbelt så meget mad, som vi kunne spise og én sagde, at det aldrig nogensinde var sket før, 

men for første gang i hans liv kunne han ikke engang spise en grillpølse som afslutning på en gang 

grillmad. 

Efter årsmødet gik 32 mætte og trætte UV-jægere til køjs. Man skulle være frisk og klar til næste dag. 

 

Spændende dag ved Hirsholmene 
Dag 2 var imødeset med spænding. Som nævnt skulle jagten foregå ved Hirsholm (og Græsholm) øst 

for Frederikshavn. Turen derud foregik med Frederikshavn SportsDykker klub’s fine kutter Anna Bang. 

Kutteren er fra 1931 og forsynet med en fin ældre 2-cylindret totaktsmotor. Ganske hyggeligt med den 

gamle og tøffende fiskekutter.  

Før turen havde alle orienteret sig grundigt omkring strømforhold. Jagtområdet var ca. 1,5 km langt fra 

syd til nord, og iflg. sejladsudsigten skulle der være en nordgående strøm på 1,5 knob. Vi blev sat i 

vandet i den sydlige del af området, og Anna Bang ville senere ligge for anker ved nordgrænsen af 

jagtområdet. Den dykker der evt. ramte ved siden af, og blev ført nord for kutteren af strømmen var 

diskvalificeret. Vi havde sådan set bare at ramme kutteren – alternativet var et stop lidt længere 

nordpå – Norge. 

Der var således lagt i kakkelovnen til en spændende 

jagt, for det er ikke nødvendigvis særlig let/sjovt at 

svømme langt mod 1,5 knob strøm, og der var risiko 

for, at jagten hurtigt var overstået, hvis man drev for 

hurtigt mod nord. Nogle havde derfor lidt 

sommerfugle i maven. 

Starten foregik ved, at vi hoppede i vandet fra 

kutteren og lagde os med vores bøjer og udstyr ved 

et tov forbundet til Anna Bang. Når alle var ved 

tovet, ville konkurrencen blive sat i gang. Som nævnt 

var der en anelse nervøsitet at spore, og én havde 

fået for meget bly på og følte, at han var ved at synke ved tovet. At hans bøje samtidig var punkteret, 

gjorde ikke situationen bedre. Assistancen kom naturligvis hurtigt fra andre dykkere og en 

sikkerhedsbåd. Han kom herefter af med lidt bly, fik en anden bøje, og lagde sig igen til rette ved tovet. 



 

 

Da jagten blev sat i gang, svømmede alle 32 UV-jægere for fuld hammer ind mod kysten. Alle fisk i 

området blev sandsynligvis skræmt fra vid og sans, pga. de vilde dykkere der kom plaskende og 

farende, alt hvad de kunne – vel nærmest med fråde om munden. De eneste fisk der var tilbage, var en 

del flotte savgylter (se evt. http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=5801 ), der 

sandsynligvis vogtede reder, og derfor var villige til at ofre livet for det kommende afkom. 

Strømmen viste sig ikke at være slem, og mellem øerne var der ikke nævneværdig strøm. Det var 

derfor en stor fornøjelse at svømme rundt og nyde nogle fine og afslappede dyk over den flotte bund. 

Fisk var der generelt lidt langt imellem, og hovedparten af fangsterne bestod af skrubber. Flere 

skrubber gemte sig godt under tang, hvilket sikkert er udmærket, hvis man er fisk, og gerne vil 

overleve, når der er mange sæler i området. 

Det var også en fornøjelse at opleve springlaget. Over springlaget var vandet lunt og sigten relativ 

dårlig. I selve springlaget flimrede vandet kraftigt – lidt som varmedis i luften på en varm sommerdag. 

Under springlaget (ca. 4-6 m dybde) var vandet meget klart og temmelig koldt – vel ca. 8 °C. Den gode 

sigt under springlaget og den varierede bund gjorde dykkene flotte, men fiskene var absolut ikke glade 

for det kolde vand, og der blev sandsynligvis ikke fanget fisk overhovedet under springlaget. 

 

Hvad blev det så til? 
Da jagten var slut, sejlede Anna Bang 32 trætte UV-jægere ind til Frederikshavn igen. Efter en lidt 

længere havnemanøvre lykkedes det at komme til kaj, og det var tid til indvejning af dagens fangst. 

Efter grundigt vejearbejde og optælling af point viste det sig, at vi fra Køge Dykkerklub endte på en 3. 

plads i holdkonkurrencen. VI VANDT SÅLEDES BRONZE FOR HOLD TIL DM I UV-JAGT. Det er vist første 

gang, det er sket i klubbens historie - og ja mine holdkammerater fangede mange fisk! 

Alt i alt var det en super spændende og sjov weekend til DM i UV-jagt. Det kan klart anbefales at 

deltage. 

 

  



  

Dykkertur KALENDER  

Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside 

 

bvUV-Jagt KALENDER 

Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside 
Dato Ugedag Dykkermål Sted Afgang 

kl. 
Turleder Pris 

Kr. 
13. sept. Lørdag Sjællandsmesterskab i 

UV-jagt 
? 8.00 Majbritt  

21. sept. Lørdag UV-jagt med point Afhænger af vejr 8.00 Majbritt 50 
25. okt. Lørdag UV-jagt med point Afhænger af vejr 8.00 Majbritt 50 

 

Kursus-KALENDER 

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 
8-11/12 September Speedbådscertifikat Klubben Se opslag 10 850+ 
16. & 23. september Gasblender & Servicetechnician Klubhuset 19.00-22.00 15 1000 

 

Andre ARRANGEMENTER 

Evt. tilmelding på klubbens hjemmeside 
Dato Arrangement Sted 

23. august Søndre Havnedag. 
KDK deltager med juniordykkerne.  
Kontakt Peter Wium, hvis du er interesseret i at hjælpe 

Søndre Havn 

24. august Havnedag på havnen  
Plan for aktiviteter i klubben er på vej  
Kontakt Thomas Aakjer, hvis du vil være med på dagen 

Klubhuset 

25.-31. august Køge Festuge  
Kig på hjemmesiden og tilmeld dig til de ledige vagter 
Kontakt Henriette (Henry) hvis du har spørgsmål 

Køge Torv 

27. september Fest i Køge Dykkerklub Klubhuset 
 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil Antal Max dybde

06-09-14 Lørdag Kullen Kullen 07:00 Majbritt Birk Olsen 2285 6650 10 18

13-09-14 Lørdag Ostmark S/S Torekov 00.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 42

27-09-14 Lørdag Birger Jarl Rødvig 07:00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 27

11-10-14 Lørdag Flinteovnen Rødvig 07:00 Tom Skaibæk 2680 3891 99 10

26-10-14 Lørdag Minos Rødvig 07:00 Carsten Mølbak 2142 7000 6 25

09-11-14 Lørdag M403 ? Hundested 07:00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 26

30-11-14 Lørdag Dr Eichelbaum Skælskør 07:00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 27

13-12-14 Lørdag Kerteminde Kerteminde 07:00 Lars Bock 2142 7000 8 6

28-12-14 Lørdag Hornbæk Muslingetur Hornbæk 07:00 Tom Skaibæk 2680 3891 99 18

31-12-14 Lørdag Nytårsdyk Klubben 10:00 Carsten Mølbak 2142 7000 99 5

KDK Turkalender 2014 - September - December



 

 

NAK & ÆD – Klarskov strand 

Af Else Aagaard 

Hen over sommeren har enkelte klubmedlemmer arrangeret spontan UV-jagt med efterfølgende 

hygge på stranden under navnet: NAK & ÆD. 

Vi har haft mødtes på Klarskov strand, iført os UV-udstyr, nogle med flasker på ryggen, og bilerne haft 

været pakket med køletasker, grilludstyr og godt humør. Der har været plads til alle; børn, voksne og 

os der aldrig bliver mere end 15 år……  

Den første gang, vi var der, fik flere af os flade fisk med hjem til fryseren, mens vi nøjedes med at spise 

den medbragte grillmad.  

Anden gang havde nogle af os aftalt, at vi ville spise det vi fangede. NAK & ÆD i virkeligheden! Det må 

de ”flade” absolut ha’ hørt, for der var tydeligvis færre flade at fange. Heldigvis var nogle af klubbens 

garvede UV-jægere med (hun blev nr. 4 ved DM), så alle fik lækker grillet fisk efter Henrys opskrifter. 

Mums!  

Helt igennem 2 skønne afslappende UV-stranddage, som sikkert gentages. 

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

Kullen - dagstur 
Dato: Lørdag den 6.9.2014 
Afgang fra klubben: 7:00 

Turleder: Majbritt Birk Olsen/Thomas Aakjer - 2285 6650/2460 7185 
Pladser: 10 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside. 

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS * 
Dybder: 0 – 18 meter (Top – Bund) 

 

Dagstur til Kullen. Dykkerstedet er endnu ikke fastlagt, men vi medtager ribben, så dykkergrejet sejles 

fra Mølle/Arild havn til dykkerstedet (Paradis hamn, Abla hamn). 

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

 



  

 

       

 



 

 

Olderne 

     
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest Onsdag. 
 
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.  
 

DEADLINE for indlæg til næste BOBLEN senest den 15. september 

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.  

Sendt også gerne billeder. 

 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 

 

                            



  

 


