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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 

 

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

 

 

 

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


  

Referat af bestyrelsesmøde den 20. januar 2016 

Mødedeltagere: Jesper, Thomas, Jan Samsing, Palle, Jeanette, Lars 
Afbud: Robert, William 
 
Thomas udsender reminder om at der er 1. hjælps kursus i klubben den 13.2.2016. 
 
Fastelavn arrangement den 7. februar er lagt ind på hjemmesiden. 
 
Tur til trykkammeret på Rigshospitalet den 25.2.16 er slået op på hjemmesiden. 
 
Tak til Michael for fornemt foredrag om TRUK. 
 
Jesper køber tragt, lanterne og et ur til den store RIB båd. 
 
Palle er i gang med at finde god pris på køb af nye bakker til opvaskemaskinen. 
  
3 stk. bøjer er modtaget og bliver lagt ud i havnebadet når vejret er til det. 
 
William måler op til et grejbur som kan stå i kælderen i svømmehallen sådan så UV grej, m.v. kan 
låses inde i svømmehallen. Lars indhenter efterfølgende tilbud fra Troax på levering af bur. 
 
Jesper ønsker ikke at fortsætte som revisor, bestyrelsen arbejder med at finde en ny kandidat. 
 
Lars indkøber og monterer tætningslister omkring vinduerne i klubben. 
 
Jesper arbejder med indhentning af pris på renovering af taget. 
 
Thomas indhenter manglende børneattester. 
 
Der er møde i havnens brugerudvalg den 23. februar, Lars deltager. 
 
Der er i januar kommet 6 nye medlemmer i klubben.  
 
Næste møde: 23.2.2016, kl. 19.00 i Klubben. 

 



 

 

 

Køge dykkerklub takker Frederik Damgård for den fine historie i januar-Boblen 

Som tak var der en flot sponsor taske fra Maersk, som Frederik fik overrakt 
 

Alle junior indlæg i Boblen udløser en lækker dykkertaske. 
 

Mvh William 
   

 

 

Teknisk rundvisning ved trykkammeret på Rigshospitalet 
med foredrag om dykkersyge, symptomer mm.   

 

v/ Michael Bering, leder af trykkammeret 
 

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19:00 til 21:00  
 

Tilmeld dig nu på hjemmesiden  
Pris: 125 kr. 

 

 Turleder: Thomas Aakjer 2460 7185 
 

     

Ordinær generalforsamling i Køge dykkerklub 
 

Gør din stemme gældende! 
 

Torsdag den 10. marts 2016 kl 19.30 i klubhuset 
Bådhavnen 12, 4600 Køge. 

Se dagsordenen, som blev bragt i januar-Boblen  



  

Årets første klubtur gik til skønne Søspejderne i Lillebælt 
 

Vejret var helt perfekt med skøn 
januar sol på en total skyfri himmel. 
Der var frost koldt og ingen vind! 
Vandet så perfekt ud fra broen - 
klart og der var havblik over 
Lillebælt. Alt ventede kun på os fra 
Køge Dykkerklub! Vi havde stort set 
det hele for os selv, så alle borde-
bænkesæt blev straks belagt med 
udstyr. Flere havde noget nyerhvervet, som skulle prøves af og jeg var ingen undtagelse, for 
de gamle slidte hullede 5mm handsker var erstattet af et par nye 7mm semidry og pga. 
kulden også lidt ekstra tøj under tørdragten og dermed mere vægt.  

Turleder Carsten havde, som altid, helt styr 
på strømtider og -retning samt hvem der 
dykkede med hvem og hvornår. Det sidste 
var yderst vigtigt, for gullaschsuppen stod Palle for at varme op, så den kunne være klar til 
når sidste hold kom op fra første dyk.  
Mens de første hold gik i vandet steg solen smukt op over trækronerne og trak lange 
smukke skygger – det kunne kun blive en smuk og dejlig dykkerdag!  
Thomas var min makker og vi skulle dykke 
på det sidste hold, så der var god tid til, at 
hjælpe de andre med at få udstyret på.  
Kæden, som manglede fra kanten og ned 
på sidste tur til Lillebælt, var der igen og 
begyndte nu ved broen. Så det ville være 
let at finde tilbage. De nye handsker stod 
sin prøve. Mine hænder var ok varme efter 
dykket, så selvom de havde kostet lidt 
ekstra pga. toldafgift, så var det alt værd.  
Derimod var min lygte ringe og det så 
Thomas straks…med undervandsdrillerier 
 Må nok ha’ mig en ny lygte….meeen 
hvem var det der fandt ulken og torsken, 
og ja nøgen sneglen….. hi hi…..  
 



 

 

Gullaschsuppen, som vi indtog i pausen, var 
virkelig kærkommen og dejlig varm. Den fik 
blodet til igen at strømme rundt i årene, så 
vi kunne være klar til næste dyk.  

Hvordan får man kolde fingre ned i frostkolde 
semidry handsker? Det ved Søren D. rigtig 
meget om nu. Tilbød ellers at løbe over og 
fylde dem med varmt vand, men makkeren 
Palle stod klar, så seje Søren fik dem på med 
lidt hjælp. Det var meget røde fingre der kom 
ned i et par handsker! Fremover har vi en 
kande varm vand med til at fylde i handskerne! Dykkerudstyr og kolde hænder & fingre er 
ikke altid forenelige, så det er godt at være med i en klub, der hjælper hinanden.  

 
Da det blev vores tur igen havde strømmen 
taget til. Vi havde også fået selskab af 
Carsten, da Søren M. kun ville ha et dyk. 
Bøjen var allerede trukket godt ned i vandet, 
så vi vidste hvad ventede os. Strømmen var 
ok i starten, men et stykke henne, hvor 
væggen havde et knæk, blev strømmen 
ganske streng. Ingen grund til at bekæmpe 
den, så vi søgte roligt op og var heldige med 
at strømmen her var meget mere rolig. 
Dermed undgik vi at ”flyve” tilbage til kæden. 
Der var igen masser af se på i Lillebælt og da 
jeg er særligt glad for ”blomsterdyk” – i det 
hele taget undervandslandskaber, så fik jeg 
igen stillet min glæde: hvor er Lillebælt smuk. 
Det jeg også kom for at se var nøgensnegle, 
men de holdt søndagsfri. Tror heller ikke de 
andre havde set nogle, så skidt da. Men hov! 
Lige da vi nåede broen og der hvor alle stiller 
sig i vandet, for at ta’ finner af, var der en fin 
lilla nøgen snegl på udflugt  Glæden var 
stor og både Carsten og Thomas fik også set 
den. Desværre ingen billeder, men Carsten 
har bl.a. sørget for snegle med hus.  
Det var igen en skøn søndag i godt selskab 
med skønne dykkere   

Tak til Søren D., Thomas og Carsten for billeder fra turen. Hilsen Else 



  

Fastelavn 2016 
Der kom 

mange fine 
udklædninger 
denne søndag. 

Og der blev 
slået og slået, 
men tønden 

ville ikke gi sig.  
Hverken hos 
børnene eller de voksne.  

Men endelig 
gav tønden 

efter og 
bunden røg 

ud!   
Ganske få slag 
senere var det 

hele slut. 
Årets 

Kattekonger og –dronninger var fundet.  
Nu ventede kun Henrys lækre lune 
fastelavnsboller, varm kakao og hyggen i 
klubhuset. Bedste udklædning blev kåret og 
kronerne kom på hovederne.   



 

 

Dykkertur til Kreidesee Hemmoor (Tyskland) 

Dato: Torsdag den 21. -  24. april 2016 

Afgang fra klubben kl. 16:00 

Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00 

Pladser: 18 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside. 

Pris ekskl. transport kr. 625,00 

Prisen er regnet ud fra det går op i 6 personer pr. hytte 

CMAS *** kursister har 9 pladser 

Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas ** 

Dybder: 0 – 56 meter (Top – Bund) 

 

Fra 1862 til 1976, blev der brudt kridt til cementproduktion. Efter indstilling af brydning blev brudet 
omdannet til en sø, således at den nuværende sø er ca. 60 m dyb. Vandet strømmer konstant til fra 
kilder og vandstanden holdes kunstigt ved havoverfladen. I søen er der rester i form af bygninger, 
veje, lys, broer, trapper, rør, skov, og de seneste dyk objekter biler, campingvogne, beton bulk siloer, 
båd vrag, fly, osv. forreste dybe del af søen har mange stejle skråninger, den bageste del er flad og 
går som en trappe ned i dybet. Mange dykke objekter er markeret med bøjer.  
 

 
 

Tur prisen er for 3 dages dykning og inkluderer overnatning i 6 mands hytter, morgenmad og frokost. 
Aftensmad køber vi selv på en lille Kro tæt på. Vi dykker 2 dyk fredag, lørdag og 1 dyk søndag.  Fredag 
og lørdag vil der være mulighed for natdyk. Turen kræver min. CMAS **, PADI ADV OWD eller 
tilsvarende. 

Flaskesættet skal have 2 udtag og 2 1. trin og et 2. Trin på hver. 



  

 
Nu er det Kullen tid igen !! 

4. maj til 8. maj 2016 

Traditionen tro (33. 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 sidste år på Lerbergets Camping: www.lerbergetscamping.se 

 

Program:  

Der er lavet dykker- og aktivitetsprogram for alle dage  

Transport:  

Der er selv-transport, men er der grej-problemer, er der plads på fællesbilen/trailer (lastbilen 

er ’død’). Den læsses tirsdag d. 3. maj kl. 18.00 i klubben.  

Tilmelding gerne inden d. 15. april 2016:  

Pga. af reservation af plads, og øvrige planlægninger vil jeg meget gerne have 

tilbagemelding på e-mail: moelbak@post7.tele.dk  Mærket: ”Kullen” 

Lidt priser:  

For dykkere er der fællesudgifter til grejtransport, gummibåde, benzin m.m. på ca. kr. 140,- 

Ca. pris på campingplads: 

Campingvogn & Telte (max 5 personer): ca. Skr. 315,- pr. døgn inkl. el 

Indtjekning: 

Melder sig i receptionen, siger man kommer fra Køge dykkerklub, så kører man direkte til 

pladsen, vi anviser pladser.  

Vi afregner via klubben (lejerpas er ikke nødvendigt). 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Mølbak   

e-mail: moelbak@post7.tele.dk 

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


 

 

Program: Kullen 2016 i Kristi himmelfartsdagene 

Onsdag d. 4/5 kl. 20.00 senest, skal vi have slået lejr 
 

Torsdag d. 5/5 kl.  6.45  Står vi op (ingen vækning) 

  kl.  8.30  Info. om campingpladsen og dagens dyk (ved plads 69) 

  kl.  9.00  Afgang til dagens dyk 

  kl. 16.00 Hjem fra dagens dykning / pumpning flasker 

                 Hyggeaften  

  kl. 23.00 Absolut ro på campingpladsen. Hver aften. 
 

Fredag d.  6/5 kl.  6.45   Står vi op (ingen vækning) 

  kl.  8.30   Info. om dagens dyk 

  kl.  9.00   Afgang til dagens dyk 

  kl. 16.00  Hjem fra dagens dykning / pumpning flasker 

                 Hyggeaften  

  kl. 23.00 Absolut ro på campingpladsen. Hver aften. 
 

Lørdag d.  7/5 kl.  7.30  Står vi op (ingen vækning) 

  kl.  8.30   Info. om dagens dyk 

  kl.  9.00   Afgang til dagens dyk (når alle flasker er pumpet) 

  kl. 16.00  Hjem fra dagens dykning/klargøring til aftens grill 

  kl. 18.00   Grillaften  

MEDBRING SELV MAD OG DRIKKE  
 

Søndag d.  8/5 Pakning og oprydning - og så skal vi alle hjem. 
  

 

Tilmelding til Kullen 4. maj til 8. maj 2016 

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

_______ Telt.                  _______Campingvogn.       ________ Camplet 

Navn:___________________________________________ 

Telefon: ______________ Mobil tlf.: __________________ 

E-mail:__________________________________________ 

Sendes til:  

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

Senest:  15. april 2016 

NB: Der kan ikke tilmeldes på hjemmesiden 

 

mailto:moelbak@post7.tele.dk


  

Natdyk til Piren ved Sigerslev  

Dato: Torsdag den 17.3.2016 

Afgang fra klubben: 16.00 

 Turleder: David Gravenhorst– 2440 9391  

Pladser: 99 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas* 

Dybder: 0 – 10 meter 

 

Sigerslev Kridtbrud er et af de mere tilgængelige steder ved Stevns – i forhold til de ellers 

høje klinter ned til kysten. Og samtidig et af de mest spektakulære, da kridtformationerne 

er mest udtalte her.  

Den store T-formede mole ejes af Omya A/S, der udvinder kridt, og leverer produkter til 

papir-, bygge-, malings- og haveindustrien. Omya A/S er i øvrigt medlem af Netværket for 

Grøn Erhvervsudvikling. Så man må gå ud fra, at kalkslam-udledningen foregår i pagt med 

naturen.  

Man dykker fra stranden til sydvest for molen, og skal undlade at komme for tæt på det 

område, hvor der udledes kalkslam fra fabrikken. Man vil ikke kunne se en hånd for sig i 

den hvidlige suppedas! Området ses tydeligt som et bredt hvidt bånd oppe fra 

parkeringspladsen. Under dykket vil man se store områder af alger og vandplanter, der 

lægger sig som pastelfarvede duntæpper hen over bunden. Bunden består hovedsagelig af 

kridt. Mange steder ses dybe furer i kridtformationerne, dannet ved at granitblokke under 

istiden blev skubbet hen over kridtet.  

Der ligger resterne af et gammelt træskib på bunden, hvor nu kun spanterne stikker op. 

Man ser også levninger fra en gammel bådebro og resterne af et enormt forvitret anker, 

der dog formodes at stamme fra et væsentligt større skib  



 

 

Dykker-Turkalender: februar til maj 2016 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil Antal Dybde 

27. feb Lørdag Møns Klint Stevns 7.00 Poul Engell 2469 5363 7 15 

17. mart Torsdag Natdyk Pirren Rødvig 16.00 David Gravenhorst 2440 9391 99 6 

2. april Lørdag Bonita Smygehuk 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 14 42 

9. april  Lørdag 

Åbenvand 

Cmas*** Klubben 7.00 Carsten Mølbak 2142 7000 - - 

21-24. 

april 

Bededags 

weekend 

Kreidesee 

Hemmoor Tyskland  Carsten Mølbak 2142 7000 18 56 

21. maj Lørdag M/S Villon Simrishamn 7.00 Annie Michelsen 2030 0109 14 36 
 

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

Tjek klubbens hjemmeside! 
 

Gå ikke glip af fx klubture, foredrag, madaftner og kurser  

www.koegedykkerklub.dk 
 

Klubaften hver torsdag kl. 19:30 

Få dig en go’ dykkersnak, ordne udstyr og være sammen med  

andre dykkere, UV-jægere og/eller UV-rugbyspillere. 

Der er altid kaffe/te på kanden! 
 

 
  

 

 

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


  

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

 

Fredag d. 26. Februar 2016  Kl 18:30 

 Inge Birthe Rønholt  56788948  roenholt47@gmail.com 

 Jimmy Lund    22310543  jimmylun@gmail.com 

 

Fredag d. 18. Marts 2016 Kl 18:30 

 John Dahlbæk   60678191  dahlbaek@gmail.com 

 Gøsta Persson         56652060  persson@oncable.dk 

 

Fredag d. 29. April 2016  Kl 18:30 

 Arne Åbjerg Larsen 20789720  arne@aabjerg.dk 

 Svend Erik  Jensen  56169546  kirstenj364@gmail.com 

 

Fredag d. 27. Maj 2016  Kl 18:30 

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

 Inge Birthe Rønholt      56788948  roenholt47@gmail.com 

 

Fredag d. 29. Juli 2016  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: 
 

Ethan Horesh   (Rugby)    Søren Pedersen  (Passiv)  

Sussi Caspersen   (Passiv)   Anja Staalgaard  (Passiv) 

Ida Kirkelund Pedersen (Passiv)  Brian Pedersen  (Passiv)  

Theis Pedersson   (Passiv)   Jon Hansen  (Passiv) 

 

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:roenholt47@gmail.com#_blank
mailto:arne@aabjerg.dk
mailto:roenholt47@gmail.com#_blank
mailto:persson@oncable.dk
mailto:arne@aabjerg.dk


 

 

 

 

 

 
  

 

 



  

 


