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KØGE DYKKERKLUB 

En Klub for alle  

VIL DU VÆRE MED? 

Danmarks bedste dykkerklub! 

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: Thomas Aakjer      Tlf.: 2460 7185  o Annie Mikkelsen 

thomas@aakjer.dk  o Carsten Mølbak 

Næstformand: Jesper Nielsen Tlf.: 2328 8903  o David Gravenhorst 

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

kasserer@koegedykkerklub.dk   o Lars Bock 

Sekretær: Lars Bock 
Revisor: Jesper Laage Petersen 

Tlf.: 2540 0324 
Tlf.: 2073 4974 

 o Majbritt Birk Olsen 
o Poul Engel  
o Peter Adelhejd Pedersen 

Bestyrelsesmedlemmer:    

William Siefert 
Jan Samsing 
Robert Veng 
Suppleant: Palle Møller 

Tlf.: 2121 9745 
Tlf.: 2163 6290 
Tlf.: 2546 7545 
Tlf.: 3012 6009 

 Materialeudvalg: 
o Carsten Mølbak 
o David Gravenhorst 
o Jesper Nielsen 
o  Peter Barakonyi 

    

Hjemmeside:   Kabys og festudvalg: 
o Lars Bock   o Henriette Hansen 
o Thomas Aakjer   o Robert Veng 

   o David Gravenhorst 

Redaktør for Boblen:   o Hanne Thomsen 

o Else Aagaard Tlf.: 2446 1033  o Majbritt Birk Olsen 

boblen@koegedykkerklub.dk  o Peter Barakonyi 

   o Peter Gregersen 

UV-Rugby/UV-jagt udvalg:    

o Peer Christensen 
o William Siefert 

undervandsrugby@koegedykkerklub.dk. 

 Leje af klublokaler & adm. af nøgler: 
o Poul Engell         Tlf.: 2469 5363 

poul@famengell.dk 

uvjagt@koegedykkerklub.dk    

   DEADLINE 

Ansvarlig Klub Instruktør:   til næste BOBLEN er den 1. i hver 
måned 

o Carsten Mølbak Tlf.: 2142 7000  Send til: 
   boblen@koegedykkerklub.dk 

Annoncesalg:    
o David Gravenhorst Tlf.: 2440 9391  Boblen udkommer ikke i juli 
o Peter Wium Tlf.: 2082 9700   

           

http://www.koegedykkerklub.dk/
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mailto:boblen@koegedykkerklub.dk
mailto:thomas@aakjer.dk
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Mad aften - første torsdag i hver måned! 

Friske ’kokke’ søges til at lave maden?  

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

eller email: jesper.jytte@os.dk. 

Tilmelding til madaften 

finder du under 

’Event’ på: 

www.koegedykkerk

lub.dk 
 

 

 

Bådførere og 

hjælpere til 

Redningsbåden  

til Sorø-regattaen den 4-5. juli 

Så er tiden ved at nærme sig, hvor vi skal hjælpe Sorø Roklub ved 

Sorøregattaen - vi styrer Redningsbåden.  

Der skal bruges to medlemmer pr. hold, hvoraf den ene skal kunne sejle 

den store gummibåd. 

Det er en rigtig hyggelig dag og ganske afslappende, at følge de mange 

roere der kæmper om medaljerne  

- kun afbrudt af en redning i ny og næ, når en båd kæntrer.  

 

Husk at tage noget med at drikke og spise.  

Afhængigt af vejret, normalt er vi heldige med sol, så husk solcremen  

Du skal tilmelde dig på klubbens hjemmeside - klik på ”event”.  

Mvh. Poul F. Engell 

Tlf. 5666 2528 el. 2469 5363 
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Skt. Hans aften    

tirsdag den 23. juni  

kl. 18   i klubhuset og på havnen 
 

 

 

Pak familien og madkurven                Ta’ dem med til Klubhuset                             

Få en fornøjelig Skt. Hansaften         Vær sammen med folk fra 

Køge Dykkerklub 

 

 

Igen i år tændes der op i grillen, og vi hygger med vores 

medbragte mad inden vi kigger på bål, hører musik og taler på 

nordstranden 

 

Velkommen til en skøn aften i dykkerklubben 

Grillen er klar fra ca. kl. 18 

Kabyssen er selvfølgelig åben for salg af drikkevarer 

Mvh. Kabys udvalget 
 

 
 



  

 
 

Stemningsbilleder fra Kullen-turen i maj 2015 
Fotografer: Majbrit B. Olsen & Carsten Mølbak 

 
  



 

 

Speedbådskørekort 

 

Køge Dykkerklub         

 
 
 

Instruktør:  Carsten Mølbak 

 

 

Kursusbeskrivelse: 

 

Krav før kursusstart: 

Intensivt kursus for øvede og begyndere i 
sejlads med planende båd. Kurset er en 
kombination af praktiske øvelser på havet, samt 
undervisning i de grundlæggende søvejsregler. 
 
Husk kompendium, godkendt redningsvest, 
varmt tøj, gummistøvler og regntøj. 
 
Kurset afsluttes med prøve i uge 35 med en 
censor fra Søfartsstyrelsen. 
 

Ingen. 

Bemærkninger: Min. alder: 

Der ydes beståelsesgaranti på dette kursus. 
 

16 år. 

Kursusdage: Giver ret til: 

11. og 12. august 
18. og 19. august 
Prøve en dag i uge 35 
 

At føre en planende båd op til 15 m i 
danske og internationale farvande.  

Pris: Tillæg til pris: 

Kr. 995 + prøvegebyr Prøvegebyr til censor Kr. 250 
(medbringes i kontanter på dagen)  

Undervisningsmaterialer: 

Kompendium til speedbådskørekort  
Udleveret inden kursusstart 
 



  

Klubturen til Ares S/S 1. maj (Store Bededag) 

Man vågner op dejlig frisk kl. 5.30 til en lidt gråt og diset vejr, men hvad - man skal jo ud og 
dykke. Har tjekket vejret på FCOO.dk over Østersøen omkring Bornholm, ingen vind!! Solen 
vil komme sammen med os til Smygehamn på den sydligste spids i Sverige. 

 
Bådene blev hurtigt pakket, og afsted det 
går med 6,4 s/m sydvest ud til Ares S/S. 

Ni dykkere havde en fantastisk dag med 
rigtig fin sigt, og især Finn havde en maske 
der var hel perfekt og passede ham som var 
den sendt fra himlen.  

Det var nemt at lave en god dykkerdag, når 
vejret ville os, og så der også var muligheder 
for to dyk til dem der havde lyst.  

 

Efter dykkene gik turen tilbage til havnen, 
hvor Annie ventede med hjemmebagt kage, 
det skulle vist være banankage, men der var 
altså også chokolade i - måske 70% uhmmm 
 

Vi hyggede os og nød vejret, som så også 
mente at det var sol nok for 
den dag til os….. 
Tak til alle for en god dag  

Turleder Carsten  



 

 

Havnedag lørdag den 20. juni fra kl. 12 – 16 

Køge Dykkerklub holder åbent hus i forbindelse med havnedagen.  

Henry leder slagets gang i klubben, men vi kunne godt bruge et par UV-
rugby/UV-jægere til at reklamere og tale med forbipasserende. 

Skriv til info@koegedykkerklub.dk, hvis du vil reklamere for/i klubben. 

Alle er selvfølgelig velkomne til Havnedagen 
  
 

                              Bevilling fra Nordeafonden,  

 

Køge Dykkerklub har fra Nordeafonden modtaget 36.000 kr til indkøb af låne 

dykkerudstyr i forbindelse med CMAS1 dykkerkurser.  Det er vores håb, at 

klubben med låneudstyr bedre kan tiltrække nybegyndere og forhåbentlig 

kommende klubmedlemmer. En stor tak til Nordeafonden ! 

På bestyrelsens vegne, Thomas 

 

 
Nye klub T-shirts kan købes! 

  
Se prøveeksemplarer i klubhuset                                  

De nye flotte klub T-shirts kan købes på 

hjemmesiden – klik på ”event” 

T-shirtsene er efter lidt små i størrelserne, så prøv gerne inden bestilling 

 

Marinestaben (tidligere SOK) har fået nyt telefonnr.:  
 

RING: 72 85 00 00 
 

Det gamle telefon nr.: 89 43 30 99 ringer videre til det nye nr.: 72 85 00 00. 
Det gamle nummer vil blive ved med at viderestille i nogen tid. 

Så proceduren er at ringe til et af de to numre og bede om vagthavende. 
 

DSF Teknisk udvalg bringer en notits i Sportsdykkeren om at SOK nu hedder 
Marinestaben og ændringen af telefonnumrene 

mailto:info@koegedykkerklub.dk
http://koegedykkerklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=178


  

Referat af bestyrelsesmøde den 21. maj 2015 

Mødedeltagere: Lars, Jesper, Jeanette, Thomas, Palle, Robert, Jan Samsing 
Afbud: William 
 
Material:  
Budget for nitrox bank løber op i 40.000,- da det er højere end budgetteret blev det aftalt at Thomas 
laver en ansøgning til trygfonden.  
 
Det blev aftalt at der skulle købes en ny motor til den lillegummibåd på 30 hk, Jesper indhenter tilbud 
på købe af ny til behandling på næste bestyrelsesmøde. 
 
Tilskud fra Nordeafonden:  
Klubben har fået bevilliget 32.000 til køb af dykkerudstyr til junior dykkerne og Onsdags avisen 
kommer forbi og tager foto af at Nordea overrækker pengene til klubben. 
 
Jesper sørger for at der bliver købt pærer ind til 1. salen hvor der efterhånden mangler en del pærer. 
 
Køge Festuge:  
Der har været meget lille tilslutning til vagtkursus for vagter til Køge festuge. Klubben satser på at få 
tildelt øltelt samt toilet vagter hvor der ikke er krav til vagtkursus. 
 
Logo, m.v.:  
Der blev talt om at få lavet en broderet logo som man kan sy på sit eget tøj og det blev aftalt at Palle 
indhenter pris på at få lavet disse. 
 
Thomas ligger klubbens logo op på hjemmesiden sådan at dette kan downloades direkte til sin egen 
PC. 
 
Fest:  
Robert laver oplæg til at der holdes DÅB i klubben. 
 
Vedligeholdelse af klubben:  
Der er aftalt gennemgang af klubben med hensyn til hvilke arbejder der skal laves på næste 
arbejdsdag. Mødet er aftalt til den 2.6.2015 kl. 19.00 med deltagelse af Lars, Thomas og Carsten 
Mølbak.  
 
Uddannelse:  
Carsten Mølbak laver opslag vedrørende speedbådskursus da Robert Zimmermann desværre ikke 
har tid.  
 
T Shirt:  
T Shirt er til salg på hjemmesiden og koster 125,- kr. inkl. moms. 
 
Kommende Arrangementer: 
Havnedag 2015: Brugerrådet har besluttet at afholde Havnedag lørdag den 20. juni fra kl. 12.00-16.00. 
Der planlægges i lighed med sidste år, at klubberne holder åbent hus, og der laves lidt forskellige indslag 
for børn og vokse.  
 
Samtidig afholdes Stafet for Livet – Hummerdage samt større sejlerstævne. 
 
Lars Bock 

Næste møde er den 16. juni 2015 kl. 19:00 i klubben. 



 

 

Stemningsbilleder fra klubturen 

til Vapper den 25. maj   

 

      Fotograf: Anders Olsen 

 



  

Kære medlem af Køge Dykkerklub 
  
Vi har modtaget nedenstående mail fra Køge Festuges bestyrelse. Hvis du har en 
vagtuddannelse, eller ønsker at få en og vil gøre et stykke frivilligt arbejde for Køge Dykkerklub i 
forbindelse med Køge Festuge, skal du henvende dig til Poul Engell på email: 
poul@famengell.dk eller på telefon: 5666 2528 el. 2469 5363 
  
På klubbens vegne, Thomas 
 
----------------------- 
Kære Foreninger 

Som tidligere nævnt, på den ordinære generalforsamling, er det af ordensmagten blevet os 

pålagt, at der skal være uddannede vagter, som skal tage sig af sikkerheden ved Køge Festuge 

2015. 

Derfor efterlyser vi personer med Vagtuddannelse, samt personer der ønsker en 

vagtuddannelse. 

 

Det er enten: 

Dørmandsuddannelsen, DBU-Vagt (Fodbold Vagt kursus) eller Vagtuddannelsen, der er gyldig til 

opgaven. 

Ud over, at de har uddannelsen, så skal de samtidig være villige til at indgå i en Vagtroske, 

onsdag, torsdag, fredag og lørdag aften, samt lørdag eftermiddag. Det forventes at tidsrummet 

i uge 35, ser således ud: 

 

Onsdag 10 personer - kl. 18.00 - kl. 22.00 (10 X 4 Timer = 40 timer) 

Torsdag 10 personer - kl. 18.00 - kl. 01.00 (10 X 7 Timer = 70 timer) 

Fredag 10 personer - kl. 17.00 - kl. 02.00 (10 X 9 Timer = 90 timer) 

Lørdag 10 personer - kl. 12.00 - kl. 02.00 (10 X 14 Timer =140 timer) 

 

I alt på de 4 dage skal vi bruge x antal personer til at dække 340 timer, og de må ikke indgå i 

andre arbejdsopgaver. 

  

  



 

 

KDK  Turkalender 2015  april til september 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil 
Anta

l Dybde 

11.6.15 Torsdag SDR Mole Køge 17.00 David Gravenhorst 2440 9391 99 6 

18.6.15 Torsdag Stella Mojac Rødvig 17.00 Lars Bock 2540 0324 12 25 

20.6.15 Lørdag Havnedag Køge 12-16  Henry       

25.6.15 Torsdag Flinteovnen Rødvig 17.00 Tom Skaibæk 26803891 99 6 

28.6.15 Søndag Vapper Rødvig 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 26 

2.7.15 Torsdag Baltic Rødvig 17.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 27 

9.7.15 Torsdag Junker 88 Køge 17.00 Lars Bock 2540 0324 12 27 

11.7.15 Lørdag Minos Rødvig 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 27 

26.7.15 Søndag Dannebroge Køge 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 13 

30.7.15 Torsdag Pirren Rødvig 17.00 Peter Adelhejd  6116 8121 99 6 

2.8.15 Søndag Kalmar Kastel Gedser 7.00 Poul Engell 2469 5363 12 15 

15.8.15 Lørdag Jersie Vraget Køge 8.00 Lars Bock 2540 0324 99 6 

23.8.15 Søndag Vibeke høj+Explorer Klintholm 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 23 

28-30.8 Weekend Køge Festuge Torvet   Poul Engel       

5.9.15 Lørdag S 103 MTB Als 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 34 

19.9.15 Lørdag Dr. Eichelbaum Langeland 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 29 

 

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

 

Klubaften hver torsdag kl. 19:30 
Her mødes vi en dykkersnak, fylder flasker, drikker kaffe/te og har du 

brug for hjælp til udstyr, så ta’ dit udstyr med – der er altid nogen 
som vil kunne hjælpe dig.  

 

 

http://www.koegedykkerklub.dk/


  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

OLDERNE 

Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag 

Fredag  d.26 Juni 2015 Kl 18:30 

Inge Birthe Rønholt        56788948  roenholt47@gmail.com  

Jimmy Lund           22310543  jimmylun@gmail.com   

Fredag  d.31 Juli 2015 Kl 18:30 

John Dahlbæk        60206741  dahlbaek@webspeed.dk  

Gøsta Persson        56652060  persson@oncable.dk 

Fredag  d.28 August 2015  Kl 18:30  

Arne Åbjerg Larsen  20789720  arne@aabjerg.dk  

Svend Erik Jensen         56169546  kirstenj364@gmail.com 

Fredag d.25 September 2015 Kl 18:30  

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

Inge Birthe Rønholt        56788948  roenholt47@gmail.com  

Fredag d.30 Oktober 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 e-mail til holdet. 

 

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

  
 Kit Petersen - UV Rugby 
 Randi Margrethe Volder - Dykker 
 Michael Andersen - UV Rugby  
 Thomas B. Andersen - Dykker 
  Anders Jensen - UV Rugby 

 
Vi håber, at I vil finde jer godt til rette 

i klubben.   
Er der spørgsmål, må I meget gerne 

ringe eller skrive til mig.  
På klubbens vegne Jeanette 

Mail: kasserer@koegedykkerklub.dk 
Telefon: 2241 3249    

mailto:arne@aabjerg.dk
mailto:kirstenj364@gmail.com
mailto:cia-la-14@vip.cybercity.dk
mailto:jimmylun@gmail.com


  

 


