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Mad aften - første torsdag i hver måned! 

Friske ’kokke’ søges til at lave mad?  

Kontakt Jytte på tlf. 24 63 86 09  

eller email: jesper.jytte@os.dk 

Tilmelding til madaften på: www.koegedykkerklub.dk 
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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:  
Formand:   Thomas Aakjer 
thomas@aakjer.dk 
 
Næstformand:   Jesper Nielsen 
Kasserer:   Jeanette Tina Jensen 
kasserer@koegedykkerklub.dk 
Sekretær:   Lars Bock  
 
Bestyrelsesmedlemmer: 

o William Siefert  

 
Tlf.: 2460 7185  
 
 
Tlf.: 2328 8903  
Tlf.: 2241 3249 
  
Tlf.: 2540 0324  
 
 
Tlf.: 2121 9745  

 
Turudvalg: 

o Knud-Erik Petersen 
o Carsten Mølbak 
o Lars Bock 
o Tom Skaibæk 
o David Gravenhorst 
o Thomas Aakjer 
o Majbritt Birk Olsen 
o Annie Mikkelsen  
o Poul Engel  
o Peter Adelhejd Pedersen 

o Jan Samsing  
o Robert Veng 

 
Suppleant:   Palle Møller 
Revisor:   Jesper Laage Petersen 

Tlf.: 2163 6290 
Tlf.: 2546 7545 
 
Tlf.: 3012 6009  
Tlf.: 2073 4974 

 
Materialeudvalg: 

o Carsten Mølbak 
o Jesper Laage Petersen 
o Jesper Nielsen 
o Peter Barakonyi 
o David Gravenhorst 

UV-Rugby & UV-jagt udvalg: 
o William Siefert  
o Peer Christensen 

undervandsrugby@koegedykkerklub.dk 
uvjagt@koegedykkerklub.dk 

 
Tlf.: 2121 9745 

 
Kabys og festudvalg: 

o Henriette Hansen  
o Robert Veng 
o Hanne Thomsen 
o David Gravenhorst 

Annoncesalg: 
o Peter Wium 
o David Gravenhorst 

 
Tlf.: 2082 9700  
Tlf.: 2440 9391 

 o Peter Barakonyi 
o Peter Gregersen 
o Majbritt Birk Olsen 

Leje af klublokaler & adm. af nøgler: 
o Poul Engell       

poul@famengell.dk 

 
Tlf.: 2469 5363 

 
Web udvalg: 

o Lars Bock 
o Thomas Aakjer 

Ansvarlig Klub Instruktør: 
o Carsten Mølbak 

 
Tlf.: 2142 7000 

 
DEADLINE til BOBLEN  
er den 1. i hver måned 

Redaktør Boblen: 
o Else Aagaard 

boblen@koegedykkerklub.dk 

 
Tlf.: 2446 1033 

 Send til: 

boblen@koegedykkerklub.dk 
Bladet udkommer 10-11 gange 

pr. år 
 

           

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


  

Fællesspisning i klubhuset d. 1. oktober 2015 kl. 18:30 
 

Lisbeth laver maden - vælg mellem:  

Frikadeller med kartofler og sovs 
eller 

Frikadeller med stuvet spidskål 

Tilmelding og betaling: 50 kr. på 
www.koegedykkerklub.dk  

senest d. 30. september  

  
Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. aug. 2015 

Deltagere: Jesper, Jan, William, Thomas 

1. Trygfonden er nu blevet ansøgt om en beviling til at etablere en Nitroxbank. Vi krydser 

fingerne og håber at vores ansøgning bliver vel modtaget. 

2. Den lille gummibåd har fået en ny 4-takts 25Hk motor. Gummibåden er blevet sat i stand, 

men det har desværre vist sig, at den har et hul, som ikke kan lappes uden at båden skæres 

op. Prisen for at få lavet den gamle gummibåd, er vurderet for høj sammenlignet med 

prisen på en ny. Så det er nu besluttet, at vi skal anskaffe en ny. Vi har fået en rigtig god pris 

på 25kkr for en tilsvarende ny, men kigger på, om vi kan få en ny gummibåd, der er lidt 

længere. 

3. Som i dag, vil det også fremover ud over benzinen være gratis at låne den lille gummibåd 

(gruppe på minimum 3 klubmedlemmer). Der skal sendes en mail til 

info@koegedykkerklub.dk for at reservere den lille gummibåd, eller RIBen – hvis ikke turen 

har været slået op. 

4. William køber et rør til opbevaring af harpuner under sejlads, og undersøger hvad man kan 

få af lille eccolod til den den lille gummibåd. 

5. UV-jagt ture med den store gummibåd skal slåes op på (event) hjemmesiden. Pris 125kr/prs 

med mindst 4 klubmedlemmer. Dykker events vil fremover skrive, om der bruges RIBen, 

den lille gummibåd eller om det er et stranddyk (selvom det vist er klart, hvis man læser 

turbeskrivelsen). 

6. Lørdag den 15. august blev der afholdt klubmesterskaber i UV-jagt, hvori 12 medlemmer 

deltog. Fra klubben deltager 8 medlemmer i de Sjællandske UV-jagt mesterskaber, som 

afholdes den 22. august. 

7. Vores UV-rugby hold har klaret sig godt den seneste sæson, og der synes nu at være flere 

nye UV-rugby medlemmer på vej ind i klubben. Det er rigtig godt. 

8. Det er nu mere end 1.5år siden, at der har været afholdt førstehjælpskurser i klubben. 

Thomas vil kontakte vores førstehjælpsinstuktør Bjarne Mortensen med henblik på at få sat 

et par kurser op først i det nye år. 

På bestyrelsens vegne, Thomas Aakjer 

Næste møde er torsdag den 17. september  

http://www.koegedykkerklub.dk/
mailto:info@koegedykkerklub.dk


 

 

Klubmesterskabet i UV-jagt! 
 

I år var havde 12 morgenfriske UV-jægere tilmeldt sig årets store begivenhed.  
Storebælts vande ud for Klarskov 
strand syd for Korsør var udvalgt få 
dage forinden, idet vejrmelding og 
strømforhold var næsten perfekte og 
derfor masser af fisk i sigte.  
På køreturen derned oplevede alle 
meget smukke lynformationer på 
himlen, og efter ankomst viste vejret 
sig hurtigt med regn tykke stråler. Vi 
skulle jo være våde - så pyt.  
I de 3 timer hvor vi jagede regnede 
det stort set ikke, men lige så snart alle var i land og tørre, begyndte det ”strålende” vejr igen.  
De fleste fik skudt flotte store fisk, men desværre var der også fisk, der ikke måtte tælle med i 
konkurrencen pga krav til størrelse. Bl.a. var den eneste ørred, som Anders fik ramt, lidt for 
kort.  

Årets klubmestre blev Majbrit og William, der opnåede lige 
antal point og derfor delte 1. pladsen.  

Bo E (B2) kom på en flot 3. plads. 
 

Stort tillykke til jer alle  
 

Derudover havde Mette F. og Per deres egen konkurrence 

kørende. Mette 

vandt igen i år!  

Efter at vinderne 

var kåret blev flasken med boblevand sablet med en 

stållineal, som Jan H. tilfældigvis havde i sin bil.  

De fleste husker dagen som en sjov og meget våd dag, 

der stort set druknede i vand!  

Tak til Anita, der var nøgleholder.  

Tak til Majbrit for levering af billeder og til William om 

input fra dagen. 

 

 
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 de er lidt små i størrelserne  

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


  

Sjællands mesterskaberne i UV-Jagt 

 
havde 7 friske UV-jægere fra Køge Dykkerklub med. I år blev stævnet afholdt i Storebælt ud for 

Korsør/Halsskov og det var i det flotteste tænklige vejr. Der var virkelig lagt op fisk, da klubben 

både skulle forsvare sidste års guld og sølv medaljer for Hold og en individuel titel som 

Sjællandsmester. Klubbens jægere fordelte sig i 2 hold af 3 og en uden for hold, for at øge 

chancerne i hold-konkurrencen.  

 

Konkurrencen var dog benhård 

med i alt 27 tilmeldte.  

Køges Hold II, bestående af 

Majbrit, William og Christian Topp 

fik skudt fisk, der rakte til en flot 

bronze medalje.  

 

William, der gik efter at vinde igen, måtte se sig slået af to fra 

andre klubber, og fik dermed en flot 3. plads i den individuelle 

konkurrence. 

 

Kæmpe tillykke til alle  
 

 

 

Tak til Bo (B2) for billeder, og 

tak til William for input til 

Boblen. 

 

 

Hyggen efter dagens jagt må endelig ikke 

glemmes!   



 

 

UV-Rugby – søKØGErne 
 

UV-rugby sæsonnen, er startet op i fin stil og klubben har fået et par nye medlemmer på 

holdet. Vi vil i år spille i både 1. og 2. division og som noget helt nyt vi prøve, at være med i 

Elitedivisionen... Måske kun en eller to gange, da vi helt sikkert løber ind i nogle solide tæsk. 

Men det er da ikke noget der kan 

forskrække ægte søKØGEr  
 

På junior holdet har vi sagt farvel til de 4 

"store" drenge, som dels er stoppet, eller 

rykket op i de voksnes rækker. Det har 

bevirket, at vi lige i øjeblikket har et 

næsten helt rent pige hold på 7 friske 

piger i alderen 9 - 13. Der er dog også lige 

en Frederik, der kan hjælpe os trænere, 

når vi spiller drenge mod pigerne   
 

2015 er en sæson som søKØGErne glæder 

sig til at komme igang med og hvor der helt sikkert venter os en masse nye eventyr. 

/William 
 

 

Svømmehalssæsonen er begyndt – haltider:  

 

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 - 21.00 springbassinet 

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

 

Tirsdag og onsdag bruges springbassinet til UV-Rugby og 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 (dog kl. 21.00 om tirsdagen). 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.tritilfordelforboern.dk/upl/website/ruter/Svm0.jpg&imgrefurl=http://www.tritilfordelforboern.dk/ruter&h=189&w=281&tbnid=ZKFEX37C4KS_mM:&docid=oouOxD27bTR9wM&ei=CELvVbDsJqnT7AbZ1Kv4Dw&tbm=isch&ved=0CGQQMygtMC1qFQoTCLCQ4cqg6McCFakp2wodWeoK_w


  

 

Et dyk i historien på Kalmar Kastel 

Af Steen Fedder og Randi Margrethe Volder  

Vi var syv der drog af med klubbens båd til Hesnæs søndag morgen den 2. august. Heldigt for os blev det 
’den første rigtige sommerdag’ i Danmark siden starten af juli. Der var små skyer højt oppe, men de 
spredes hurtigt til klar blå himmel i løbet af formiddagen. Poul Engell var turleder. 

Hesnæs og udkantsmobiler 
Vraget ligger omtrent 7 sømil sydøst for Hesnæs, der er Falsters østligste fiskerleje ved indsejlingen til 
Grønsund. Den lille by er kendt for at flere af husene er beklædt med tagrør. Mod syd er der fin 
sandstrand, og på klinterne lidt længere borte kan man se bøgetræer, der spejler sig i bølgen blå. 
Havnen har en mindre lokal fiskerflåde og der er engrossalg af fisk. Og så ligger der (selvfølgelig) mange 
lystbåde. 
Der var kun en smule aktivitet ved nogle af de fortøjede lystbåde da vi ankom. Fiskerbådene var forladte 
og havnekontoret lukket. Vi havde ingen nøgle til slæbestedet, så Poul var nødt til at ringe til 
havnemesteren. Mobildækningen er dog så dårlig, at han måtte prøve flere af vores mobiler af, inden 
det endelig lykkes at få hul igennem, så vi kunne hente en nøgle.   

Kalmar Kastel 
Det blev en smuk sejltur ud til vragets position i smult vande. Vi kunne se at folk var begyndt at komme 
til stranden i det gode vejr. Vraget er fra 1677 og ligger på 13-15 meters dybde. Der er ingen generende 
strøm på stedet og sigtbarheden på ca. 4 meter var rimelig, så det blev et fint dyk for os alle. 
Karakteristisk for vraget var de mange kanoner. Nogle af dem ser store ud, og man glemmer let, at ting 
bliver 33% større set gennem en dykkermaske. Kalmar Kastel var oprindelig et handelsfartøj 
(koffardiskib) der var blevet armeret til krigstjeneste med ikke færre end 72 støbejernskanoner af en 
kaliber ikke over 12 pund.  

Ud over kanonerne var der mange andre 
spændende ting at se ved et dyk på Kalmar Kastel. 
Rester af kanonraperter, kabyssen, ballaststen og 
roret for at nævne nogle. Og de mange spanter der 
rager op. Jeg bliver altid imponeret over hvor 
holdbart og solidt et materiale som egetræ er. Selv 
efter mere end 300 år på havets bund er det meget 
hårdt at skære i. 
 
Sammenlignet med et dyk på Dannebroge i Køge 
Bugt byder Kalmar Kastel på ekstra detaljer, og ikke 
kun på grund af de mange kanoner. Vraget har 
mange flere hulrum hvor torsk og andre større fisk 

holder til, og vi hilste på flere af dem. Der var gode muligheder for at tage et par stykker med harpun, 
hvis det var det vi ville. Tak til Poul Engell for en fin dykkertur.  
Der blev i sidste Boblen bragt flere billeder fra turen, som Thomas Aakjer havde taget. 

Lidt om historien bag forliset 
Det var under den skånske krig 1675-79. Kalmar Kastel var med i den eskadre fra Gøteborg, der i april 
1677 fik ordre om uden kamp at sejle til Østersøen for at slutte sig til den svenske hovedflåde, der havde 
base i Stockholm. Eskadren afsejlede fra Gøteborg den 20. maj med kurs ind i Storebælt, men lå 
underdrejet i flere dage på grund af vindstille og blev opdaget. En stærk dansk flåde under Niels Juel 
lagde sig derfor i vejen i Femer Bælt syd for Falster. 
Selv om svenskerne vidste at de var afsløret besluttede skibscheferne på et krigsråd den 30. maj at tage 
chancen og prøve at snige sig igennem. Det gav ’Slaget ved Møn’ 31. maj - 1. juni 1677.  

”Vi vil ikke slagtes som får!” 



 

 

Den danske flåde var den svenske overlegen i både bevæbning og antal. Niels Juel rådede over 13 
orlogsskibe, mens Gøteborgeskadren bestod af 3 orlogsskibe, 5 bevæbnede handelsskibe, 4 mindre 
fartøjer og et par brandere. De svenske skibe blev opdaget og en ulige kamp begyndte. En let brise fra 
sydøst betød at man kunne indhente svenskerne og det udviklede sig til et forfølgelsesslag. Med sit 
sværere artilleri kunne danskerne starte beskydningen uden for de svenske kanoners rækkevidde. 
Vinden var ikke kraftig nok til at koordinere de danske skibes bevægelser, så Niels Juel signalerede at 
hvert skib skulle engagere bedst muligt. 
Kalmar Kastel var et af de svenske skibe det gik hårdest ud over. På et tidspunkt var det under 
beskydning fra 4 orlogsskibe samtidig og blev slemt beskadiget. Det har været et helvede for 
besætningen. Man kunne dø eller overgive sig. Kaptajnen besluttede at stryge flaget, men gav forinden 
ordre til at skyde huller i skroget med egne kanoner. Derfor gik Kalmar Kastel ned som det eneste skib i 
slaget ved Møn. Den danske skibschef der ledede angrebet på Kalmar Kastel blev til sin ærgrelse snydt 
for gode prisepenge.        
Det svenske flagskib med flådechefen Erik Sjöblad om bord måtte overgive sig efter to timers hård kamp 
med Niels Juels flagskib. Da kaptajnen på et andet svensk orlogsskib kunne se, at flagskibet var i store 
vanskeligheder ville han vende om for at komme til undsætning, men hans besætning nægtede fordi 
man ”ikke vil gå tilbage og blive slagtet som får!”   
En mindre kendt historie? 
Slaget ved Møn endte med en klar dansk sejr. Man havde erobret to orlogsskibe og to armerede 
handelsfartøjer. De svenske tab i mandskab var 1500 døde, sårede og tilfangetagne. Ingen danske skibe 
gik tabt og man havde kun små tab af mandskab. 
Men det lykkedes et orlogsskib, to af de armerede handelsskibe og nogle af de mindre svenske skibe at 
flygte fra slaget. Og det var ikke noget der passede Niels Juel. Han anklagede flere af sine skibschefer for 
dårlig opførsel under slaget, og fire af dem blev dømt ved en krigsret for brud på disciplin under kamp! 
At Niels Juel havde noget at have kritikken i beviste han den 1. juli i Slaget ved Køge Bugt hvor han ’gav 
agt på stormens brag’, men det er en anden historie. 

Historiske kilder:  
http://milhist.dk/slaget/swedish-warship-losses-in-denmarks-skanian-war-1675-1679/ 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Møn_(1677) 
 
 

  RIB tur til Bonita 

 

 

Dato: Lørdag den 4.10.2015 

Afgang fra klubben: 7:00 

Turleder:  Carsten Mølbak 2142 7000 

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS ** 

Dybder: 28 – 42 meter (Top – Bund) 

 

"Bonita" er et af de flotteste vrag som vi kan dykke på i denne del af Østersøen. Vraget står intakt på 

godt og vel 42 meter vand. Men de faktiske dykkedybder ligger kun på mellem 30-35 meter hvis man 

holder sig i dæksniveau. Det er også her at der er mest at se på. Man kan naturligvis sagtens svømme 

ned i de store dybe lastrum, men der er ikke så meget at komme efter der. Dybden på toppen af 

brobygningen er omkring 28 meter. Vraget tilbyder masser af spændende oplevelser og der er 

utrolig mange ting at kigge på.  
 

http://milhist.dk/slaget/swedish-warship-losses-in-denmarks-skanian-war-1675-1679/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Møn_(1677)


  

Vibeke Høj i Lillebælt 
 
Vi var ellers klar til Vibeke Høj og Explorer den 23/8. Positionerne var dobbeltcheckede og 
Hjuldamperen i reserve, hvis ikke Explorer kunne findes.  
Alt til ingen nytte – en halv pelikan flyttede Vibeke Høj til Lillebælt – Altid en god plan B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Strømmen var lovet svag nordgående, stigende mod frokost, men for en gang skyld skulle 
www.fcoo.dk vise sig at tage fejl. På første dyk peb en sydgående strøm os om ørerne, men dog 
ikke værre end at der kunne dykkes og man måtte holde lidt fast i stenene undervejs. 
Strømmen virkede til at være stigende, men vi havde nu planlagt et andet dyk og måtte lige se 
tiden an.  
Efter en bid mad – havde strømmen til vores store overraskelse vendt og var nu svag 
nordgående – rigtig fin til et godt andet dyk. 

 

 

Hilsner, Thomas 
 

 

 

http://www.fcoo.dk/


 

 

RIB tur til Vapper 

Dato: Lørdag den 17.10.2015 

Afgang fra klubben: 7:00 

 Turleder:  Peter A Petersen 6116 8121  

Pladser: 6 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. 

 

 

Tusind Tusind TAK for opbakningen til alle der tog vagter for  

Køge Dykkerklub ved Køge Festuge  

Tak for Jeres overbærenhed, da I blev mail- og sms-spammede. 

Klubben fik besat alle vagterne/timerne og vi regner med, at der kommer et pænt 

stort beløb i klubkassen senere på året. 

På klubbens vegne - kæmpe knus fra Henriette (Henry) 

 

  



  

RIB tur til Elsa Martini (Vendee) 
Dato: Lørdag den 31.10.2015 

Afgang fra klubben: 7:00 (Rib fra Ystad) 

                                             Turleder: Carsten Mølbak 2142 7000                                             

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS ** 

Dybder: 25 – 35 meter (Top – Bund) 

 

Denne tyske damper, blev bygget i 1906 i Le Havre i Frankrig, under navnet Vendee.  
Elsa Martini var 89,35 meter lang og på 2211 brt. Elsa Martini forsvandt sporløst, på rejse 
fra Stockholm til Bremen, natten mellem den 25. og 26. september 1916. Forliset 
formodes at skyldes en drivende mine, eller en fjendtlig ubåd, men ingen har nogensinde 
påtaget sig dåden. Vraget ligger sydøst for Ystad.     
Vraget står ret på bunden på 35 meters dybde, broen er styrtet fremover og ligger delvis i 
lastrum 2, hvor man - hvis man svømmer derned - kan se resterne af brystværnet fra den 
åbne bro og nathus-soklen.  
Der er gode muligheder for at svømme ind flere steder på vraget. Fra bagsiden af 
brobygningen i dækshøjde, kan man svømme igennem et rum hvor der står en vandtank 
og en nødstyremaskine, herfra kan man så svømme ind i maskinrummet, hvor skylightene 
er styrtet ned på maskinen. Man kan også svømme ind under bakken hvor der er masser 
af lys, da alle koøjerne er faldet ud.  
Vraget står på lys sandbund, på en dybde hvor alle kan være med. Der er altid god sigt og 
vraget er ret helt, det lodder næsten 10 meter op. Det er også mit indtryk, at Elsa Martini 
er blevet et af de mest besøgte vrag i denne del af Østersøen, de seneste år. (Fra Vrag.dk) 

 



 

 

 Dykker-Turkalender 2015 ∞ oktober til december 
 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil Antal Dybde 

04-10 Søndag Bonita Smyghamn 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 12 42 

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   

 
 

UV-jagt klubture  
Der er planlagt en UV-jagt tur til Reersø lørdag den 3. oktober fra kl. 9 til 16 

Hold øje med hjemmesiden og evt. Facebooksiden: UV-jagt i Køge Dykkerklub. 

Kontakt William på uvjagt@koegedykkerklub.dk eller Tlf.: 2121 9745, 

hvis du vil vide mere om UV-Jagt.  

 

 

Klubaften hver torsdag kl. 19:30  

Kom og mød andre dykkere og få dig en god dykkersnak   

 

 
 

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/
mailto:uvjagt@koegedykkerklub.dk


  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

OLDERNE 

Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag 

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 

 

 

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

Bo Gjerløv-Sørensen   Dykker 

Thomas Rud Bertelsen  Rugby 

Dan Mathisen   Dykker 

Frederik Damgaard   Rugby, junior 

 

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: 22413249 

 

 

 

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


  

 


