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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 Carsten Mølbak 

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 Tlf.: 2446 1033  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    

  

                     
 

KØGE DYKKERKLUB 

En Klub for alle  

VIL DU VÆRE MED? 

Danmarks bedste dykkerklub! 

http://www.koegedykkerklub.dk/
mailto:info@koegedykkerklub.dk
mailto:boblen@koegedykkerklub.dk
mailto:pw@nils-wium.dk
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Referat fra bestyrelsesmøde   29. jan. 2015 

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

Afbud: Jan, Robert 

 

Børneattester, da der ikke er regler for intervallet mellem opdateringer af børneattester blev det 

besluttet at disse skulle opdateres hvert 5. år. 

Klubbens love blev gennemgået og opdateret i henhold til medlemstyper, m.v., herudover blev det 

besluttet at foreslå at der blev mulighed for at et UV/rugby medlem kunne vælges ind i bestyrelsen. 

§19 henviser til DSF sikkerhedsregler, der var usikkerhed om disse var ændret til en vejledning, men DSF 

Sikkerhedsreglerne består af 2 dele. Del 1 er sikkerhedsreglerne og del 2 er vejledning til 

sikkerhedsreglerne.  

Teknisk Udvalg har udarbejdet 2 forskellige vejledninger. En til snorkeldykker og en til apparatdykker.  

De findes her: http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/sikkerhed/sikkerhedsregler/ 

§19 bør ændres til at der henvises direkte til DSF hjemmeside og ikke til klubbens, så man er sikker på at 

det er de seneste og opdaterede regler der henvises til. 

§7 blev aftalt ændret ved at ”Nye” slettes. 

 

Udstyr - Thomas udarbejder ansøgning til Køge Kommune for tilskud til køb af børneudstyr. 

 

CMAS * kursus 2015, Peter Barakonyi rykkes for uddannelsesplan for 2015.  

Robert Zimmermann opfordres til at holde et specialty kursus om vragdykning. 

 

Svømmehallen, klubbens fremmøde er meget lille og alle opfordres til at bruge svømmehallen da vi 

risikerer at blive skåret ned i svømmehalstid. 

Svømmehallen er lukket i vinterferien i uge 7 og uge 8 fra mandag 9.02.15 - søndag 22.02.15. 

 

Flaskefyldning - Regler for fyldning af flasker på klubbens fyldeanlæg skal ligges ind på hjemmesiden. 

 

UV Rugby - Polyfemos cup 2015, turneringen blev vundet af SøKØGErne. 

Både U21 drenge- og pigeholdet vandt sølv ved de åbne U21 Europamesterskaber i undervandsrugby i 

Tyskland. 3 af drengene og 1 af pigerne er medlemmer af Køge Dykkerklub. 

Ved Sjælandsmesterskaberne i UV rugby blev det til en flot bronze medalje til seniorerne fra Køge. 

Bestyrelsen blev opfordret til at indstille til kommunen at afkorte den meget lange lukningsperiode, da 

UV spillerne går glip af en måneds træning midt i sæsonen. 

 

Båd - Jesper finder priser på en lille rib med motor til erstatning af den lille gummibåd. 

 

På bestyrelsens vegne, Lars Bock 

 

Næste møde er torsdag den 5. marts i klubben 

  

http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/sikkerhed/sikkerhedsregler/


 

 

Mad aften - første torsdag i hver måned! 

Friske ’kokke’ søges!    Har du lyst til at lave maden?  

Kontakt Jytte og aftal nærmere på tlf. 24 63 86 09  

eller email: jesper.jytte@os.dk. 

Husk: Tilmelding til madaften finder du under ’Event’ på: www.koegedykkerklub.dk 
 

 

Stort TILLYKKE til SøKØGErne fra Køge Dykkerklub! 

 

UV Rugby holdet har vundet turneringen: Polyfemos cup 2015 

Ved Sjælandsmesterskaberne i UV rugby blev det til en flot bronze medalje  

til seniorerne fra Køge. 

Der ud over vandt både U21 drengeholdet og U21 pigeholdet sølv ved de åbne  

U21 Europamesterskaber i UV rugby i Tyskland. 

3 af drengene og 1 af pigerne er medlemmer af Køge Dykkerklub 
 

 

Dyk på M/F Ærøsund 14. februar 

Med en uges forsinkelse var vejrguderne endelig med os, så vi med selvsyn kunne se færgen 

M/F Ærøsund, som i oktober blev sænket ca. 0.5sm ud for Ballen havn ved Svendborg.  

Vi var 8 dykkere afsted en grå og tåget lørdag. Da 

sejlturen var kort var de to første dykkere klar til dykning 

allerede fra land. Færgen er bøjet af i begge ender, 

hvortil man kan fortøje. Bunden er på ca. 20m, mens 

toppen efter sigende rager op til kun 6m. Vi havde håbet 

på en super sigt i det kolde vand, men måtte skuffes af 

en endog meget dårlig sigt på kun 1-2m. På trods af den 

dårlige sigt, var vi en tur rundt om skibet – nede at se på 

roret og den manglende skrue, og hvor der var en del store fine rejer. Grundet den dårlige sigt, 

var vi ikke inde i færgen, som ellers er blevet forsynet med store huller for at sikre en risikofri 

penetrering.  

Da vi kom op efter 48min var fingrene stive, men solen ved at bryde frem bag skyerne. Det var 

alligevel godt at være i vandet, og nu er der en god undskyldning for snart igen at komme til 

Ballen.  Mvh. Thomas 

mailto:jesper.jytte@os.dk
http://www.koegedykkerklub.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.skinnerup.com/tillykke-til-min-bettebror/&ei=-7XoVJDTEMiuPPDKgXA&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNEvzdE-AUqItUwEboKlKyxdlJ92ZQ&ust=1424623483444230


  

 

 

Nu er det Kullen tid igen !! 

13. maj – 17. maj 2015 

 

 

Traditionen tro (32. gang) er Køge Dykkerklub på Kullen (Sverige) i Kristi Himmelfartdagene. 

Husk at tage familien med, det er slet ikke kun for dykkere! 
 

Vi camperer som sædvanlig på Møllehassle Camping (www.firstcamp.se) 

 

Program: Der er dykker- og aktivitetsprogram for alle dage (se næste side i Boblen) 

 

Transport: Der er selv-transport, men er der grej-problemer, er der plads på fællesbilen/trailer 

(lastbilen er ’død’). Fællesbilen/traileren læsses tirsdag d 12. maj kl. 18.00 i klubben.  

 

Tilmelding gerne inden d. 1. maj 2015    

Pga. reservation af plads, og øvrige planlægning, vil jeg meget gerne have tilbagemelding på e-

mail: moelbak@post7.tele.dk mærket ”Kullen” 

 

Lidt om priser: For dykkere er der fællesudgifter til grej-transport, gummibåde, benzin m.m. 

som er ca. kr. 140,- 

 

Ca. pris på campingplads: 

Telt:   ca. kr. 270,- pr. døgn inkl. el (sek.)  

Campingvogn (max 5 personer): ca. kr. 290,- pr. døgn inkl, el (sek.) 

 

Indtjekning: Melder sig i receptionen, siger det er fra Køge dykkerklub, så kører I direkte ned til 

pladsen, vi anviser pladser. 

 

Vi afregner samlet (lejerpas er ikke nødvendigt). 

 

Hvis du vil vide mere, så ring til mig på tlf.: 2142 7000 eller e-mail: moelbak@post7.tele.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Mølbak 

http://www.firstcamp.se/
mailto:moelbak@post7.tele.dk
mailto:moelbak@post7.tele.dk


 

 

 

 

Program! 
 

 

Onsdag d. 13/5 kl. 20.00 senest skal vi have slået lejer 

Torsdag d. 14/5 kl.  6.45  Vækning. 

  kl.  8.30  Info om campingpladsen og dagens dyk.  

  kl.  9.00  Pakning og afgang til dagens dyk. 

  kl. 16.00 Hjem fra dagens dykning / pumpning flasker. 

  kl. 20.00 Vandretur til Kullen Bjerg 

  kl. 23.00 Absolut ro på campingpladsen. Hver aften. 

Fredag d.  15/5 kl.  6.45   Vækning  

  kl.  8.30   Info om dagens dyk 

  kl.  9.00   Pakning og afgang til dagens dyk 

  kl. 16.00  Hjem fra dagens dykning / pumpning flasker 

kl. 20.30  Info om natdyk - husk dykkerlampe  

(Hvis der er stemning for dette) 

  kl. 21.30  Afgang til natdyk 

  kl. 00.00  Hjem fra natdyk 

Lørdag d.  16/5 kl.  7.30  Vækning 

  kl.  8.00   Pumpning af flasker 

  kl.  8.30   Info om dagens dyk 

  kl.  9.30   Afgang til dagens dyk (når alle flasker er pumpet) 

  kl. 15.00  Hjem fra dagens dykning/klargøring til aftens grill 

   

  kl. 18.00   Grillaften 

MEDBRING SELV MAD OG DRIKKE  

 

Søndag d.  17/5 Pakning og oprydning  

Og så skal vi alle hjem. 

  

Ta’ hele familien med, det er slet ikke kun for dykkere! 
 



  

 

 

Tilmelding til Kullen 2015 
 

13. maj til 17. maj  

 

Vi kommer: _______ Voksne.             _______ Børn.          Her af _______ dykker 

 

_______ Telt.                  _______Campingvogn.       ________ Camplet 

 

_______ Hytter (selvreservation) 

 

Navn.___________________________________________ 

 

Telefon: ______________  Mobiltlf: __________________ 

 

E-mail:__________________________________________ 

 

Sendes til: Carsten Mølbak, Gl. Ringstedvej 9, 4600 Køge eller e-mail: moelbak@post7.tele.dk  

inden den 1. maj 2015 

 

NB: Der kan ikke tilmeldes på hjemmesiden 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Mølbak   

 

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

 

Har du en go’ 

idé! 

 

 Forslag til et foredrag, en anderledes 

klubaften, eller andet som kunne 

interessere klubbens medlemmer? 

Ta’ kontakt til en fra bestyrelsen, så 

det kan blive arrangeret 

 

Fridykning i 

svømmehallen! 

 

Hver mandag træner et 

hold fridykning. 

 

Hvis du vil være med, så kontakt 

William på email: 

undervandsrugby@koegedykkerklub.dk 

mailto:moelbak@post7.tele.dk
mailto:undervandsrugby@koegedykkerklub.dk?subject=Undervandsrugby
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.varnamo-naringsliv.se/documents/13/27/Articles/283/1/ide2.jpg&imgrefurl=http://www.varnamo-naringsliv.se/?articleId=283&lang=SE&h=200&w=400&tbnid=KD6XGRiLBm2gwM:&zoom=1&docid=AsPJs-RwFrg4uM&ei=eLPoVKpDyfI46ZSAyAU&tbm=isch&ved=0CFUQMygsMCw


 

 

Stemningsbilleder fra årets Fastelavn 
 

 

 

 

 

 

 

                                                          Først børnene… 
 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

  …så de voksne – der fik hjælp! 

 

 

 

 

                          Dronninger,  

                                                          Konger & flotte udklædninger 

       
 

 

 

 

 



  

Dykkertur til ’Vapper’ 

Dato: Søndag den 21.3.2015 

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: 10 – 25 meter (Top – Bund) 

     

Der er adgang ind på broen (styrhuset) via døre forrest i BB side og agterst i STB side. Derudover 

kan man komme ind gennem det forreste vindue i STB side. "Taget" på broen findes 5 1/2 meter 

under vandoverfladen. Der er yderligere adgang til skibets overbygning gennem en dør agterst i 

BB 

side i etagen under broen. Endeligt kan man komme ind i overbygningen og ud under fordækket 

gennem en gang, der starter i STB side af hoveddækket, inde bag ved spillene. Det er muligt at 

svømme fra broen og 3 etager ned via trapperne. Trapperne slutter i den gang, der fører ud til 

hoveddækket agter. 

På 2. etage under broen befinder infirmeriet (sygehuset) sig forrest i BB side. Man kan tydeligt se 

operationsbordet midt i lokalet. Lige agter derfor findes infirmeriets sygestue. Den øvrige del af 1. 

og 2. etage under broen er optaget af kahytter.  Hoveddækket er i 16 meters dybde, og i midten af 

dækket 10 meter agterefter fra brobygningen findes en åben luge på 1,5 x 1,5 meter ned til 

maskinrummet. 

25 meter længere agterefter på dækket findes en åbning på 2 x 3 meter ned til fiskefabrikken, 

hvor der er masser af plads. Her findes mange maskiner og transportbånd, samt i STB side et lille 

kontor i en container. Vragets længde er 102 meter.  

 

 



 

 

RIB tur til Anders Martin 

Dato: Lørdag den 11.4.2015 

Afgang fra klubben: 7.00 

 Turleder: Carsten Mølbak – 2142 7000  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS ** 

Dybder: 16 – 23 meter (Top – Bund) 

 

 

 

Dansk Sandpumper fra Frederikshavn på 299 brt, 47 meter lang og 9 meter bred. 

Maskine Alpha Disel på 368 hk, Bygget 1968 hos Schiffswert Oberwinter, Tyskland.  

Sprunget læk og forlist d. 10.10.1983. Flot vrag der står på kølen i næsten intakt tilstand.  

Der er dog sprængt i styrhuset. 

 

 



  

      Generalforsamling 2015       

 
 
 
Der indkaldes hermed i henhold til § 15 i vedtægterne til ordinær generalforsamling i Køge 
dykkerklub torsdag den 12. marts 2015 kl 19.30 i klubhuset, Bådhavnen 12, Køge. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkommende forslag: 

a) Ligestilling for UV-jægere og UV-rugbyspillere med dykkere i klubben med hensyn til 

deltagelse i bestyrelsen samt stemmeret 

6. Valg af bestyrelse, på valg er: 

Formand: Peter Wium ønsker ikke genvalg, Bestyrelsen peger på Thomas Aakjer 

Thomas Aakjer (modtager genvalg) 

Jesper Nielsen (modtager genvalg) 

Lars Bock (modtager genvalg) 

Suppleant:  Jan Samsing (modtager valg til bestyrelsen),  

Palle Møller modtager valg som ny suppleant 

7. Valg af udvalg 

8. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde 
senest torsdag den 26. februar 2015 
 
På bestyrelsens vegne 
Formanden 
 
 
 

I forbindelse med Generalforsamlingen d. 12 marts 2015 er der spisning fra kl. 18.15 til 19.15 

Tilmelding på www.koegedykkerklub.dk 

Vælg om du vil smage Lisbeths formidable Gule Æter eller Jyttes lækre Kylling i Karry. 

 

http://www.koegedykkerklub.dk/


 

 

KDK  Turkalender 2015  marts – maj 
Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil An 

tal 
Max 

dybde 

7/3 Lørdag Baltic Køge Marina 7.00 Thomas Aakjer 24607185 12 27 

15/3 Søndag Total solformørkelse Færøerne - - - - - 

21/3 Søndag Vapper Køge Marina 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12  

11/4 Lørdag Anders Martin Køge Marina 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 23 

13/4 Uge 17 Narvik - Harstad Norge 1 uge Carsten Mølbak 21427000 - - 

25/4 Lørdag Muslinge tur Hornbæk 7.00 Majbrit B Olsen 22856650 99 8 

1/5 Fredag Ares S/S Smygenhamn 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 36 

13-17 
maj 

Kr.Him-
melfart 

Familietur til Kullen, 
Sverige 

Mølle 
camping 

4 
dage 

Carsten Mølbak 21427000 99 30 

 

HUSK: Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk   
 

Kender du en som gerne vil lære at dykke? 
Næste CMAS* kursus starter 2. marts 2015 

Læs mere på www.koegedykkerklub.dk under fanen ’Uddannelse’ 

Uddannelse - Dykning - Prøvedyk 
 

 

Generalforsamling torsdag d. 12. marts 2015 kl. 19:30 
 

Har du lyst til at smage Lisbeths formidable ’Gule Ærter’ eller  

Jyttes lækre ’Kylling i Karry’, er der spisning fra kl. 18.15 til 19.15 

Tilmelding på www.koegedykkerklub.dk senest tirsdag d. 10. marts 2015 
 

 

http://www.koegedykkerklub.dk/
http://www.koegedykkerklub.dk/
http://www.koegedykkerklub.dk/


  

 
 

 

 



 

 

Olderne 

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

 

Fredag d.27 Marts         2015 Kl 18:30 

Jimmy       Lund          22310543 jimmylun@gmail.com  

John        Dahlbæk       60206741 dahlbaek@webspeed.dk 

 

Fredag d.24 April         2015 Kl 18:30 

Gøsta       Persson       56652060 persson@oncable.dk  

Arne        Åbjerg Larsen 20789720 arne@aabjerg.dk 

 
Fredag d.29  Maj          2015 Kl 18:30 

Svend Erik  Jensen        56169546 kirstenj364@gmail.com 

Connie      Andersen      61788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk  

 
Fredag d.26 Juni          2015 Kl 18:30 

Inge Birthe Rønholt       56788948 roenholt47@gmail.com          

Jimmy       Lund          22310543 jimmylun@gmail.com 

 

 

 

Tilmelding til madhold pr telefon eller ved at sende en eMail 

til holdet.  

 

 

  

DEADLINE for indlæg til næste  
BOBLEN er den 20. marts 2015 

 

Send mail til boblen@koegedykkerklub.dk 
 

BOBLEN bringer gerne dine dykker, UV jagt, 
UV rugby og fridykker oplevelser under eller 
over vand – en oplevelse du gerne vil dele 

med os andre.  
 

Send også meget gerne billeder, som 
BOBLEN kan bringe. 

 
Der er tasker til alle indlæg fra juniorer  

Så kære JUNIOR – skriv/ta’ billeder og send 
din historie til: 

boblen@koegedykkerklub.dk 
 
 

mailto:dahlbaek@webspeed.dk
mailto:arne@aabjerg.dk
mailto:roenholt47@gmail.com#_blank
mailto:boblen@koegedykkerklub.dk
mailto:boblen@koegedykkerklub.dk


  

 


