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KØGE DYKKERKLUB 

En Klub for alle  

VIL DU VÆRE MED? 

Danmarks bedste dykkerklub! 



  

 

Lørdag den 23/8 mødtes vi kl.12 i klubben. Her skulle vi gøre vores grej klar og den store gummibåd blev 

sat i vandet. Så sejlede vi hen til Søndermole, hvor vi skulle dykke fra. Sølv dykkerne blev dumpet i 

vandet ved molen. Vi skulle finde muslinger til nogle andre, som skulle bruge dem til mad. Vi var 4m 

nede og muslingerne sad på store sten, som vi plukkede af de store sten. Der var svineri på bunden af 

dåser og flasker. Vi så også en stor fladfisk. Vi blev sejlet ind til land og holdt pause ved nøgenbaderne. 

Vi fik lidt af spise og drikke.  

Da vi er sølv dykkere var vi heldige at dykke inde i havnen sammen med Kasper. Vi blev sejlet ind til 

klapbroen, hvor vi skulle reklamere for klubben. Vores trænere hade to flasker champagne med som 

blev kastet i havnen af en publikum. Dem skulle vi finde i havne vandet. Vi dumpede i vandet igen og 

jagten på champagneflaskerne begyndte.  Der var mange aborre som man kunne tage med hånden og 

det gjorde vi, men slap dem fri. Kasper fandt en flaske med prop i og en skovl.  

Da vi var færdige på havnen blev vi sejlet tilbage til klubben. Hvor vi fælles vaskede vores grej. Bag efter 

grillede vi og hyggede os. De voksne fandt ud af at der var rødvin i flasken som Kasper fandt.  

 

En dykker Hilsen fra Simon og Nicklas.                 Ps. Nicklas gjorde alt skrivningen  

 

 



 

 

Lidt fra 3 skønne klubture i august og september 

Af Thomas Aa. 

Lillebælt 17. august 

Vi var 5 ved Lillebælt denne regnfulde søndag i august. Der blev dykket eet langt dyk på en time med to 

hold. Der var kun meget lidt strøm, så det blev et rigtigt fint dyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullen 6. september 

Perfekt vejr – sol fra en skyfri himmel og læ fra den smule vind, der var. Vi var 8 afsted med rib. Ribben 

blev sat i vandet i Mølle, hvorefter grejet blev sejlet til Paradishavnen. To nye medlemmer Søren Due 

Andersen og Tommy Bruselius var med og kunne få luftet udstyret og trænet formen. Det blev til to 

lange dyk for de 4 hold, og selvom vi ikke spildte tiden med solbadning, blev det alligevel en lang dag 

inden vi var tilbage i klubben. Vi fik også besøget på Kullen - Niels Bay luftede sin motorcykel og havde 

taget en veninde med på bagsædet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vragtur til Ostmark d. 13. september 

Endelig, endelig blæste hun ikke væk. Som weekenden nærmede sig blev DMI, YR.no og Sejladsudsigten 

(fcoo.dk) frekventeret hypigere og hypigere for at sikre sig, at vinden forblev i ave, og vi kunne komme 

afsted. Carsten havde sørget for leje af hytter på Torekov campingplads fra fredag til lørdag, da lørdagen 

i forvejen ville blive lang. Det var en god beslutning og rigtig hyggeligt med fællesspisning, snak, samt et 

glas vin inden vi tørnede i køjerne. Ostmark ligger midvejs mellem Torekov og Anholt – og selv om 

vinden var i den lave ende, var der alligevel pæne bølger, som kunne give de to gummibåde et par gode 

rulninger. Vi kom fint derud med sol fra en næsten skyfri himmel. Efter et desværre mislykket dyk på en 

drevet bøje, var der nogle gode dyk. På et plateau på Ostmark på ca 31 meter, var sigten perfekt og 

mange meter, men derunder og ned til 39 meter var sigten skrumpet til 1m. For hjemturen, havde 

vinden til alt held lagt sig yderligere, så det var med solen i ansigtet og en god tur hjemad til Annie og 

Inga, som ventede med kage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEADLINE for indlæg til næste BOBLEN er den 9. november 

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 

 



 

 

  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.  

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

Svømmehalstider i Køge Svømmeland 

Mandag:  19.00 - 20.30 3 langbaner (1-3) 18.30 - 20.30 springbassinet 

 

Tirsdag:  18.30 - 19.00 4 langbaner (3-6) 19.00 - 20.00 2 langbane (4-6) 

18.30 - 20.30 springbassinet 

 

Onsdag:  19.00 - 20.30 2 langbaner (1-2) 18.30 - 20.30 springbassinet 

 

Tirsdag og onsdag bruges springbassinet til UV Rugby, mandag er forbeholdt undervisning. 

Man skal være ude af vandet inkl. flasker og gear, have skyllet sit udstyr og være klar til 

at forlade svømmehallen kl. 20.30. 

SVØMMEHALSKORT 

Opsamling på bestillinger er 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.  

 
 



  

søKØGErne  

KØGE DYKKERKLUB´S 
UNDERVANDSRUGBY HOLD 

 

1. holdet 

Vi er som altid med i Dansk sportsdykkerforbunds turnering, hvor vi i år stiller med 2 hold. Både et i 1 og 

i 2 division. Træningen foregår i Køge svømmelands springbassin tirsdag kl. 18:30 - 21:00. Indgang til 

omklædning fra kl. 18:10.  

Udvalget der styrer holdet består af følgende personer:  

William Siefert og Michael Meihlen 

 

Er du interesseret i at prøve spillet, så henvend dig til William på mail 

undervandsrugby@koegedykkerklub.dk. Eller mød op i svømmehallen en tirsdag aften. Der er absolut 

ingen krav til dine færdigheder. 

Junior holdet (ca. 10-16år) 

Kan du lide vand og leg med bold, så prøv dette fantastiske spil. 

Spillet tilpasses selvfølgelig til de enkelte børn. Selvom undervandsrugby lyder voldsomt, er det langt 

mere skånsomt for kroppen end f.eks. fodbold og håndbold. Det er også langt sjovere end svømning, 

hvor man bare svømmer frem og tilbage. 

Junior holdet styres af følgende:  

Morten Helholm, William Siefert, Peter Bruun 

Træningen foregår i Køge svømmelands springbassin tirsdag kl. 18:30 - 20:00. Indgang til omklædning kl. 

18:10 

Er du interesseret i at prøve spillet, så mød op i svømmehallen eller henvend dig til Morten Helholm 

eller William Siefert på mail undervandsrugby@koegedykkerklub.dk. 

Der er absolut ingen krav til dine færdigheder, blot at du kan svømme og lide at få hovdet under vand. 

Junior holdet deltager ca. i to årlige cups, hvor junior spillere fra hele Sjælland mødes. 

 



 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2014 

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

Afbud: Ingen 

 

Post:  2 af klubbens UV Jægere er udtaget til landsholdet. Tillykke!! 

 

Køge festuge blev drøftet og det blev aftalt, at der skulle indkaldes til et evalueringsmøde med 

deltagelse af de medvirkende sådan, at man har klubbens holdning til fremtidig deltagelse. PW oplyser 

dato for mødet. 

 

Vinteren nærmer sig og dermed også tid til foredrag for klubbens medlemmer, alle bedes overveje 

indlæg og har du en idé må du endelig give bestyrelsen besked.  

 

Brik til nitrox anlæg må fremover ikke udleveres til medlemmer før de har fået introduktion til anlægget. 

LBO giver Poul Engel besked. 

 

Info: Der er et par gange blevet pillet ved ilt flasken til klubbens continuous anlæg. Det skal man ikke da 

dette kan medføre at kompressoren får for meget ilt hvilket kan risikerer at den sprænger i luften! Så 

venligst kontakt Jesper Nielsen, Cartsen Mølbak eller Lars Bock hvis flasken er tom.  Der bliver lavet et 

skilt til døren. JN  

 

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:   

Efterårs fest holdes den 27.9.14 i klubben, tilmeldelse via hjemmesiden. 

 

Svømmehal: Der laves opsamling på bestilling af svømmehalskort den, 1.10.14 , 1.12.14 og den 1.3.14. 

Mangler du kort bedes du give besked via hjemmesiden. 

 

Der oprettes fridykkerhold som kører om mandagen, vil du med bedes du kontakte WS 

 

Svømmehallen har udsendt brev om at der skal værre en ansvarlig tilstede i forbindelse med 

undervisning. Det blev aftalt at der skulle laves oplæg til livredder liste hvor opgaven gik på skift mellem 

brugerne af svømmehallen. LBO laver oplæg. 

 

Kabys:  

Første madaften er slået op og 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. 

 

Materieludvalg: 

JN har købt luftpumpe til den lille gummibåd så denne også kan fyldes af UV jægerne. Herudover er der 

købt kost til vask af klubbens båd. 

Vedligeholdelse af klubben: 

 

RIB: 

 

Uddannelse: 

CMAS 1 PW kontakter CM for udarbejdelse af kursus program for 2015 kursus. 

 



  

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 skulle bruge dette.  

 

Boblen: 

Klubmodul: 

T-shirt Konkurrencen: 

Prøver på nye T-shirt er lavet disse bliver testet i forhold til kvalitet, vask, m.v. inden endelig bestilling. 

  

Kommende Arrangementer: 

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Bock 

 

Næste møde er den 23. oktober 2014 kl. 19:00 i klubben. 

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

Vi har fået nye medlemmer i klubben og byder velkommen til: 

   Maja Harmsen Rugby, junior 

Bo Engelquist Rugby 

Christian Topp Rugby 

Frederik Hansen Rugby 

Frederik Christensen Rugby 

Johan Karlshøj Rugby 

Rasmus Folmann Rugby 

Bjarne Lund Pedersen Dykker, nitrox 

Ivan Møller Dykker, nitrox 

Jeanette Jacobsen Dykker, nitrox 

Thomas Mølbak Dykker, nitrox 

Diana Siegmann Olsen Dykker, junior 

Trine Kieler Dykker  

Christine Klein Kieler Dykker 

Kim Bjørnholt Dykker 

Martin Jensen Dykker 

Søren Due-Andersen Dykker 

Tommy Stub Bruselius Dykker 

   

Vi håber, at I vil finde jer godt tilrette i klubben. Er der spørgsmål, må I meget gerne ringe eller skrive til 

mig.  

På klubbens vegne  

Jeanette     

Mail: kasserer@koegedykkerklub Telefon: 22413249 



 

 

RIB tur til S. S. Minos 

Dato: Søndag den 26.10.2014 

Afgang fra klubben: 7.00 

 Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00  

Pladser: 6 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 Dr. Eichelbaum ( M1108 ) 

Dato: Søndag den 9.11.2014 

Afgang fra klubben: 7:00 

 Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS ** 

Dybder: 16 – 27 meter (Top – Bund) 

 

 

Kaldes også det "Skæve Vrag" og Dr. Eichelbaum 

Armeret tysk trawler minesprængt under 2 verdenskrig. Vraget er meget velbevaret og ligger på 

skrænten til dybvandsruten med en hældning på 20 grader til styrbord. Det nederste af dækket ligger i 

24 m dybde. Der kan svømmes igennem styrhuset og flere steder kan man komme ind i vraget. Der 

kommer ofte store skibe tæt forbi dykstedet. 

 

GIV AGT DA DER ER MULIGHED FOR AMMUNITION  

 

Minestryger M 1108 fra Hamburg, tidligere fiskekutter Dr. Eichelbaum HH 233 

Bygget i 1937 hos Howaldtswerke AG., Hamburg til H. Fock, Hamburg, bygge-nr. 

769, 476 brutto register tons, maksimal fart = 12 knob 

 

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

NYT NYT NYT 

Fridykkerhold oprettes om mandagen. 

Vil du være med og lære mere, bedes du kontakte William Siefert 
 



 

 

KALENDEREN oktober til december 2014 

Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside 

 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil Antal 

Max 

dybde 

12-10 Søndag Flinteovnen Rødvig 07:00 Tom Skaibæk 2680 3891 99 10 

25-10 Lørdag UV Jagt med Point vejr afhængig  08:00 Majbritt Olsen 2285 6650 99 

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

08-11 Lørdag UV Jagt med Point vejr afhængig  08:00 Majbritt Olsen 2285 6650 99 

 09-11 Søndag Dr Eichelbaum Skælskør 07:00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 26 

14-11 Fredag Natdyk (Divers Night) Pieren Sigerslev 19:00 Carsten Mølbak 2142 7000 99 10 

15-11 Lørdag UV Jagt med Point vejr afhængig  08:00 Majbritt Olsen 2285 6650 99 

 30-11 Søndag Jacoff Prosoroff  Rødvig 07:00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 27 

06-12 Lørdag Julefrokost Klubben 18:00 Festudvalget 

 

99 

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

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

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

31-12 Onsdag Godt Nytår Klubben 12:00 Carsten Mølbak 2142 7000 99 

  

Hold løbende øje med klubbens hjemmeside, da nye arrangementer 

bliver oprettet efterhånden. Fx foredrag, madaftner ect. 

 

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

 

RETTELSE!! 

I sidste BOBLEN skrev jeg, at Maibritt blev nr. 4 til DM i UV-jagt. Det er ikke rigtigt, da det  er William, 

der blev nr.  4. Maibritt blev nr. 6. Det beklager jeg rigtig meget. 



  

 

       

 



 

 

Olderne 

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

 
Fredag d.31 Oktober       2014 Kl 18:30 
Inge Birthe Rønholt       56788948 roenholt47@gmail.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  

 

Fredag d.30 Januar        2015 Kl 18:30 
Arne        Åbjerg Larsen 20789720 arne@aabjerg.dk 
Svend Erik  Jensen        56169546 kirstenj364@gmail.com 

 

Fredag d.27 Februar       2015 Kl 18:30 
Connie      Andersen      56788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk  
Inge Birthe Rønholt       56788948 roenholt47@gmail.com    
 
Fredag d.27 Marts         2015 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.  
 

 

                            



  

 


