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Kong Neptun holder Dykkerdåb og Dåbsfest den 19. september 
 

 



  

 

Bådehavnen 14  4600 Køge   Mobil 40148775 
 

 

 

 

 

Marinestaben (tidligere SOK) har fået nyt telefonnr.:  
 

RING: 72 85 00 00 
 

Det gamle telefon nr.: 8943 3099 viderestiller til det nye nr.: 7285 0000 
Det gamle nummer vil blive ved med at viderestille i en overgangsperiode. 

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

http://www.ak-skibselektronik.dk/index.shtml


 

 

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/
mailto:info@koegedykkerklub.dk
mailto:boblen@koegedykkerklub.dk
mailto:thomas@aakjer.dk
mailto:kasserer@koegedykkerklub.dk
mailto:boblen@koegedykkerklub.dk
mailto:undervandsrugby@koegedykkerklub.dk?subject=Undervandsrugby
mailto:uvjagt@koegedykkerklub.dk


  

 

Dykker Dåb – 19. september - Kl. 12.00 
 

Bestyrelsen er blevet kontaktet af selveste Kong Neptun.  

Det er faldet Kongen for brystet (læs blevet godt gal i skralden), at 

vores nyudnævnte formand for dykkerklubben er en IKKE-døbt dykker!  

Med andre ord en formand uden rigtigt dykkernavn! 
 
 

Derfor er bestyrelsen blevet 

pålagt at gå medlemskartoteket 

igennem og her dukker mange 

borgerlige navne op, som IKKE 

figurerer i klubbens arkiv over 

døbte dykkere! 
 

 
Alle ikke-døbte dykkere indkaldes til Dykker Dåb, som vil foregå på 

vanlig festlig vis, i marinaen. 
 

Dåben er gratis, men tilmeldes via ”Event” på hjemmesiden 
 

Bestyrelsen er bekendt med følgende navne på ikke-døbte dykkere: 
Thomas Aakjer Palle Møller Else Aagaard  

Steen Fedder Peter Adelheid Jesper Drevsholt 

Ivan Møller Tom Skaibæk Bjarne Lund Pedersen

 Rebecca Veng Erling Christiansen Jeanette Jacobsen 

Solveig Bruhn Per Engquist Tommy Stub Bruselius 
 

Der kan være andre, som bestyrelsen ikke har fået øje på, og de bør 
naturligvis staks tilmelde sig, så Kong Neptun kan døbe dem. 

 

Begivenheden starter i klubhuset kl. 12.00. Mød frem uden 

dykkergear, men gerne festligt udklædt fx maritim…..der er lovet 

regn, så udklædningen skal kunne tåle at blive våd! 
 

Alle øvrige medlemmer og pårørende bør naturligvis møde op og være 
med til at gøre dagen festlig for de ny døbte 

 

Vel mødt! 



 

 

 

Dåbsfest – 19. september - Kl. 19.00 

For at fejre vores nydøbte medlemmer, holder klubben 

kæmpe dåbsfest i klubhuset. 

 

Festen er for alle og ikke kun de nydøbte dykkere.  

Kom, vær frisk og vær med til at fejre denne festlige 

begivenhed. 

Vi begynder med velkomst og ’beretning’ fra formanden. 

Palle Møller leverer lidt godt til maven.  

Klubben sikrer der er flydende varer til ganen og til 

fordelagtige priser. 

For alt det gode humør du kan modtage, mad du kan spise, 

og drikkevarer, som kabysudvalget sælger med både smil og 

krammere, skal du kun betale 250.- pr deltager.  

Tilmelding til aftenfesten via ”Event” på hjemmesiden 

Der er kun plads til 40 personer i klubhuset, så tilmeld dig nu 

Det vil blive et tilløbsstykke af de helt store. 

Vel mødt! 

Kabys- og Festudvalget 



  

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.koegedykkerklub.dk 
 

 

 
 

Vagtplan Køge Festuge 
 

Køge Dykkerklub stiller igen i år med frivillige hjælpere ved Køge Festuge.  

 Har du lyst til at gi’ en hånd med, så tjek vagtplanen på hjemmesiden og  
ring til Henry (Henriette) på 3117 8101 

 

Vi har vagter fra den 25.8 til den 30.8.  
Vagterne er fordelt med:  

Staff-vagt, ad hoc-vagt, Øl/vand-salg, Slusevagt, Toiletvagt (ta’ imod penge) og 
oprydningsvagt søndag morgen. 

 

 For hver frivillig-time aflønnes klubben, så kom og vær med til at hjælpe, så 
klubben får penge i kassen.  

Det er rigtig hyggeligt og du er sammen med andre klubmedlemmer! 

mailto:jesper.jytte@os.dk
http://www.koegedykkerklub.dk/


 

 

DM i Undervandsjagt 
 

Årets DM i UV-jagt var igen med stærk deltagelse fra Køge Dykkerklub.  

UV-holdet, bestående af Majbrit, Bo S., Bo E. og William drog samlet til 

Langelands våde jagtvande.  
 

Holdet gjorde det fantastisk godt og 

hjem kom de med en flot bronze 

medalje i holdkonkurrencen.  

 

 

 

 

 

 

Individuelt blev Majbrit klubbens bedste med en 8. 

plads.  

Stort tillykke til Jer alle! 

 
Klubaften  

torsdage kl. 19:30 
 

Her mødes vi til en dykkersnak, 
fylder flasker, checker udstyr eller 

blot  drikker kaffe/te. 
 Har du brug for hjælp til dit  

udstyr, så ta’ det med – der er 
altid nogen som vil hjælpe dig. 

 
Fornylig blev den lille gummibåd 

kigget efter og lappet. 

 
Tak til Charlotte, Casper & Peter 
Wium, samt Carsten Mølbak og 
Poul Søgaard, der fornylig havde 
travlt med hakkejern, skovle og 

kost. 
Nu ser vores område ud mod vandet igen smukt og indbydende ud! 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=936564833048364&set=gm.1462278467405223&type=1


  

 
Klub T-shirts kan købes! 

  
Se prøveeksemplarer i klubhuset                                  

De nye flotte klub T-shirts kan købes på 

hjemmesiden under ”Event” 

Prøv gerne inden bestilling, da T-shirtsene er lidt små i størrelserne  

 

 

 
Stemningsbilleder leveret af Thomas Aa. fra Klubturen til vraget 

Kalmar Kastel 
 

 

 

  

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


 

 

RIB tur til Ærøsund 

Dato: Lørdag den 26.9.2015 

Afgang fra klubben: 7.00 

 Turleder: Carsten Mølbak 2142 7000  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS * 

Dybder: 6 – 19 meter (Top – Bund) 

 

Søndag d. 5. oktober kl. 15 blev M/F Ærøsund sænket som kunstigt rev og nyt dykkerspot i Det 
Sydfynske Øhav. 
Vraget ligger på godt 19 meter vand i Ringgårdsbassinet cirka 550 meter udfor kysten ved Ballen på Fyn. 
Toppen af vraget (færgens skorsten) ligger blot 6 meter under havets overflade og er derfor interessant 
for både fridykkere og flaskedykkere. 
Hvis du som dykker har lyst til at udforske M/F Ærøsund og livet omkring, kan du tage udgangspunkt fra 
slæbestedet på Rantzausminde Lystbådehavn. Når du ankommer til dykker-spottet, kan du forankre din 
båd ved de to gule ankerbøjer, som er fastgjort på vragets agter- og forstavn.  
Det nærmeste slæbested for M/F Ærøsund finder du ved Rantzausminde Lystbådehavn, 
Rantzausmindevej, 5700 Svendborg. For at benytte slæbestedet skal man bruge et bomkort. En åbning 
koster 50 DKK + depositum på 40 DKK for kortet, som kan købes i kortautomaterne på Rantzausminde 
Lystbådehavn og ved Havnekontoret, Jessens Mole 6, 5700 Svendborg. En bomåbning varer 4 minutter. 
Færgen har en stolt historie og stor betydning i Det Sydfynske Øhav. M/F Ærøsund var Danmarks sidste 
privatejede jernbanefærge og sejlede på overfarten mellem Svendborg og Ærøskøbing fra 1960 og frem 
til 1999. 
Ombord på vraget, dvs. under havet på Dive Spot M/F Ærøsund findes der på hvert dæk formidling af 
færgens historie og oprindelig brug. 
M/F Ærøsund blev projekteret af Knud E. Hansen og bygget på Husumer Scchiffswerft i Tyskland. På 
mange måder var færgen hypermoderne, da den blev indsat i 1960. Det var blandt andet den første 
danske færge, hvor passagerne kunne se fjernsyn, og det vel at mærke både danske og tyske kanaler. 
Færgen var som noget nyt også bygget således at bilister ikke længere skulle bakke ombord, men havde 
åbning i både agter- og forstavnen. 
Færgen har en stærk kulturhistorisk tilknytning til området. I kraft af de mange år hvor færgen var i drift, 
blev den synonym med det Det Sydfynske Øhav og opnåede en næsten ikon-agtig status. 

 



  

UV-Jagttur ved Storebæltsbroen og Sprogø 

med multer og torsk i sigte. 

Sådan en tur måtte jeg som nybåren UV-jæger med egen harpun da prøve! 

Nu vidste jeg godt at de 4 andre, der var tilmeldt turen, hører til blandt klubbens hardcore UV-

jægere, så det handlede også om at se og lære hvordan det foregår…..Og sikke en skøn lang dag 

i vandskorpen under den enorme bro…….   

Vi startede ved første ankerblok, hvor Oliver snart fik skudt en multe og de andre kom også op 

med torsk. Jeg hverken så torsk eller multer, men fladfisk kunne jeg da skyde! Ude ved Sprogø 

så jeg en enkelt torsk, dog så tæt på at harpunen var for lang, så det blev kun til de flade til 

fryseren. Den største fisk, en torsk, fik Bo ramt ude ved Sprogø. 

 

Jeg fik også prøvet Storebælts strømforhold, da jeg forsøgte at svømme fra ankerblok til 

bropille, men det kræver nok lidt mere end kun finnekick og en arm….selvom der var havblik og 

perfekte forhold…..ved nu hvordan det skal gøres næste gang!  

Det bliver helt sikkert til mere UV-jagt i fremtiden. Har jo stadig min første torsk tilgode…..     

Tak til William for levering af billeder 

/Else 

 



 

 

  

RIB tur til Dr. Eichelbaum ( M1108 ) 

Dato: Lørdag den 12.9.2015 

Afgang fra klubben: 7:00 

 Turleder: Carsten Mølbak tlf. : 2142 7000 

 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.  
 

Det ligger på skrænten til dybvandsruten og 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 

 



  

Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2015 

Mødedeltagere: Lars, Jeanette, Thomas, Palle, Robert, William, Jan Samsing 
Afbud: Jesper 
 
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 William tager kontakt til Jesper og at de kigger på muligheden for køb af mindre 
RIB på ca. 4 m i længde. 
Jesper sørger for at der bliver købt pærer ind til 1. salen hvor der efterhånden mangler en del pærer. 
 
Arrangementer: 
Sorø regatta, der er ledige pladser og der opfordres til at man tilmelder sig så klubben kan sikre sig 
denne indtægt. 
Havnebadet indvies den 20. juni og alle opfordres til at bakke op omkring arrangementet hvor 
klubben har mulighed for rigtig god eksponering. 
 
Logo, m.v.: 
Palle har indhentet pris på broderet logo mærker som kan sys på tøjet. Ved køb af 100 stk. bliver 
prisen min. 50,- kr./stk. Palle indhenter pris på T-shirt svarende til dem vi sælger p.t. og i kvalitet 
svarende til de sorte T-shirts. 
 
Dåb og Dåbsfest: 
Robert indkalder til dåbsmøde den 25.6.2015, kl. 19.00. 
Dato for dåb blev aftalt til den 19. september med fest om aftenen. 
 
Vedligeholdelse af klubben: 
Lars og Jesper arbejder med at få taget hul på tag så omfang af tærede forankringer af rem kan 
fastlægges. Herudover udarbejdelse af plan for vinduesudskiftning samt etablering af varmepumpe i 
stue, skift af VVB, m.v.  
 
Svømmehalskort:  
William oplyste at svømmehalskort ville blive sendt ud med Boblen i august. Thomas laver 
opslag/event på hjemmesiden med bestilling af svømmehalskort. 
 
Uddannelse: 
Speedbådskursus er fuldt tilmeldt. 
Lars og Peter laver oplæg til køb af uddannelsesudstyret med pengene fra sponsoratet fra Nordea 
Fonden. 
 
T Shirt: 
T Shirt er til salg på hjemmesiden og koster 125,- kr. inkl. moms. 
 
DM – UV: 
Klubben høstede igen medaljer ved DM hvor klubben bl.a. vandt bronze i hold konkurrencen og en 
flot 8. plads til Maybrit Olsen og en 9. plads til William i den individuelle konkurrence.  
 
 
PBV Lars Bock     

Næste møde er den 11 august 2015 kl. 19:00 i klubben. 



 

 

 Dykker-Turkalender 2015 - August – December 
 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil Antal Dybde 

23-08 Søndag Vibeke høj + Explorer Klintholm 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 23 

12-09 Lørdag Dr. Eichelbaum Langeland 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 29 

26-09 Lørdag Ærøsund Svendborg 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 17 

04-10 Søndag Ukendt Ukendt 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 35 

17-10 Lørdag Vapper Rødvig 7.00 Poul Engell 2469 5363 6 6-25 

31-10 Lørdag Else Martini (Vendee) Ystad 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 34 

15-11 Søndag Kanonvraget Dragør? 7.00 Poul Engell 2469 5363 12 16 

29-11 Søndag Sinne Nordfisk Vedbæk 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 22 

12-12 Lørdag Burg Rødby 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 30 

 

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

 

                              Bevilling fra Nordeafonden 

 

Køge Dykkerklub har fra Nordeafonden modtaget 75.000 kr. til tilskud ved 

etableringen af havnebadet. En stor tak til Nordeafonden! 

På bestyrelsens vegne, Lars Bock 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/767y133e9xxzkxu/150912%20-%20Dr%20Eichelbaum%20M%201108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipgx4pw8863fm8j/150926%20-%20%C3%86r%C3%B8sund.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tg0xbjaok14ovoe/151017%20-%20Vapper.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bh3j1uscfmkdrdh/151031%20-%20Elsa_Martini.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/az9qwaldl6dj1nu/151115%20-%20Kanonvraget.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lh9v5ut5tagwx5c/151129%20-%20Sinne_Nordfisk.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9aqg8cyj7fzih1y/151212%20-%20Burg.pdf?dl=0
http://www.koegedykkerklub.dk/


  

 

 

 
 

 

 



 

 

OLDERNE 

Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag 

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  

Fredag  d. 27. November 2015  Kl 18:30  

Gøsta Persson 56652060 persson@oncable.dk 

Arne Åbjerg Larsen  20789720  arne@aabjerg.dk  

 

Tilmelding til madhold pr telefon eller ved at sende en e-mail til holdet 

 

   
 

Svømmehalskort 
  

er vedlagt denne  
 

BOBLEN 
 

såfremt du fik bestilt 
kortet  

senest den 5. august 
 

 

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


  

 


