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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
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boblen@koegedykkerklub.dk 
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KØGE DYKKERKLUB 

En Klub for alle  

VIL DU VÆRE MED? 

Danmarks bedste dykkerklub! 
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Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 

Mødedeltagere: Jesper, Thomas, Jan, William, Robert, Lars (ref.) 
Afbud: Jeanette, Palle 

Regnskabet for 2015 blev gennemgået og efterfølgende underskrevet af alle. Der er lagt et 
eksemplar i kabyssen til gennemsyn d.d. 

Thomas arbejder med indhentning af tilbud på ændring af klubbens forsikringer. Foreløbigt har 
Thomas nedsat forsikringssummen fra 800.000 til 300.000. Det blev aftalt at der skulle kigges 
nærmere på forsikringspolicen sådan så vi fik overblik over om forsikringen som er tegnet via DIF har 
andre dækninger ud over indboet som skal medtages i forsikringssummen. Dækningsforhold for den 
store gummibåd skal ligeledes undersøges i forhold til om den er dobbelt forsikret og hvilken 
forsikring der dækker når den står i garagen. Det overvejes om den lille gummibåd også skal 
forsikres. 

William har været i dialog med Køge svømmeland omkring opbevaring af UV grej i kælderen. Køge 
svømmeland har givet et ok til at klubben køber et aflåseligt grejbur som kan stå i kælderen. William 
køber dette og Lars køber kodelås. 

William er ved at undersøge muligheder for en lille transportabel gps med søkort og fishfinder til 
montering i den lille gummibåd. 

Der er blevet monteret nyt lærred for projektor, selve projektoren blev vurderet til at være ok. 
Der blev talt om at oprette en mobilpay konto til kabyssen. Forhold vedrørende hvilken konto den 
skal tilknyttes samt håndtering af indbetalinger i forhold til klubbens regnskabssystem blev vendt. 
Der arbejdes videre med løsningsforslag.  

Der er ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen den 10.3.2016. 

Næste ordinære møde blev aftalt til den 19.4.2016 – kl. 19.00 
 
 

Møns Klint 27/2-16 

Så var det tid til at komme i vandet igen, denne gang ved Møns klint hvor jeg havde glædet mig 

meget til at dykke. Vi startede dagen lidt senere end normalt, da det var en kold morgen.  

Vi stævnede ud kl 10:30 og efter en kort tur var vi ved klinten. Et flot syn i det flotte lettere 

overskyede vejr. To hold blev det 

til med dykkertid omkring de 40 

minutter. Sigten var rigtig god, og 

med en svag strøm. Så vi kunne 

ikke forlange mere, end måske et 

par grader varmere vand, som lå 

på 2 grader. Alle havde et godt dyk 

(Else fandt fossiler) og efter at 

have fået varmen i fingrene, var vi 

på vej hjem efter endnu en god tur 

med klubben. Tak til alle deltagere 

for en god dag på vandet. 

 

Hilsen Jesper Drevsholt 



 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 10.3.2016  

i Køge Dykkerklub. 
Thomas Åkjær bød de fremmødte velkomne og gennemgik dagsordenen.  

1. Valg af dirigent: Carsten Mølbak blev valgt og takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

2. Formandens beretning: Formandens beretning blev godkendt. Læs selve beretningen andet sted i 

Boblen.  

3. Fremlæggelse af regnskabet: Klubben regnskab havde ligget til gennemsyn i klubben i et par uger, 

sådan at alle medlemmerne har haft mulighed for at gennemgå dette grundigt og Jeanette Jensen 

fremlagde regnskabet. Regnskabet blev derefter godkendt.  

4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslår at klubbens kontingenter forbliver uændret:  

- Dykker med forbund 310,- 

-Nitrox dykker med forbund 360,- 

-UV Rugby medlem 240,- 

-Passiv 150,- 

-Junior rugby medlem 150,- 

-Junior dykker 150,- 

Kontingenterne blev godkendt.  

5. Behandling af indkommende forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag. 

6. Valg af bestyrelse: 

Kasserer: Jeanette Jensen blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem: Robert Veng blev genvalgt.  

Bestyrelsesmedlem: William Siefert blev genvalgt.  

Suppleant: Palle Møller blev genvalgt.  

7. Valg til udvalg  

 Web udvalget: Thomas Aakjer og Lars Bock blev genvalgt. 

 Ansvarshavende redaktør for Boblen: Else Aagaard blev genvalgt. 

 Ansvarlig instruktør: Carsten Mølbak blev genvalgt.  

 Annoncer: Peter Wium og David Gravenhorst blev genvalgt. 

 Turudvalg: Knud-Erik Petersen, Carsten Mølbak, Lars Bock, David Gravenhorst, Thomas Aakjer, 

Annie Mikkelsen, Peter Adelhejd Pedersen blev alle genvalgt.  Peter Wium blev valgt ind.  

 Materieludvalg: Kompressor: Carsten Mølbak. Materiel: Jesper Nielsen, David Gravenhorst blev 

genvalgt og Ivan Møller blev valgt ind.  

 Kabys og Fest udvalg: Henriette Hansen, Robert Veng, Hanne Klein, Peter Klein, Majbritt Birk Olsen 

blev genvalgt. Ivan Møller blev valgt ind. 

 Leje af lokaler samt adm. af nøgler: Poul Engell blev genvalgt.  

 Revisor: Søren Due Andersen blev valgt. 

 Revisor suppleant: Peer Christensen blev genvalgt.   

8. Eventuelt: Der blev mindet om at i alle skal huske at bruge svømmehallen så klubben kan blive ved 

at have de tider de har nu. Flere andre klubber presser på. Husk at checke svømmehalstiderne på 

hjemmesiden da der har været lidt ændringer til disse. 

Fortsættes næste side. 



  

Fortsat:  

Der blev mindet om at man skal huske at opdaterer sin adresse, tlf. nr. samt Dankort data i tilfælde af 

at disse ændres sådan så der ikke sendes bobler forgæves og betalinger ikke kan gennemføres. 

Komfuret trænger til et service da ovnen ikke varer ordentligt. 

Der blev talt om at lave en grejkasse til det overskudsgrej man gerne ville give til andre og om at 

holde en grejaften hvor medlemmerne kunne sælge overskudsgrej, m.v. 

Thomas Åkjær takkede for god ro og orden.  

PBV Lars Bock 

 

Lyngsbo i Lillebælt den 14/2-16 - et godt plan-B valg! 

Thomas, Dennis, Bjarne og jeg trodsede kulde og blæst for at 

se hvad dykkerstedet Lyngsbo, under den nye Lillebæltsbro, bød på. Sidste år havde Sportsdykkeren 

en beskrivelse af stedet, så vi var lidt forberedte på hvad undervandslandskabet ville byde os.     

Omklædningsforholdene var langt fra som ved Søspejderne, men 

der var både et toilethus og bord-bænkesæt. Parkeringen var 

derimod helt perfekt tæt på vandet.  

Bjarne og Dennis var makkere og jeg havde fornøjelsen af Thomas, 

der havde helt styr navigationen under vand. Det var en fornøjelse 

at lade sig føre rundt i ukendt område. Sigten var ok, kun lidt strøm 

og vi fik set lidt af hvert. Bl.a. en ulk, der passede sine æg. 

Beskrivelsen i Sportsdykkeren levede helt op til forventningerne.  

Hilsen Else.  Tak til Thomas for billeder.   



 

 

Formandens beretning 2016 
Så er det et år siden, at jeg fik overdraget formandsdepechen til dykkerklubben. Medlemsmæssigt, har 2015 

været et godt år for dykkerklubben. Vi er vokset med 8% - 14 flere end sidste år, så vi nu er 196 medlemmer: 101 

Dykkere, 24 UV-jægere/Sr-rugby/fridykkere, 12 Junior UV-rugby, 13 Juniordykkere, 2 svømmehalsjuniorer og ikke 

mindst 44 passive. 

UV-rugby er blevet en stor ting. Køge Dykkerklub har formået at få mange nye medlemmer ikke mindst på 

junior siden. Vi har et kanont juniorhold med spillere fra 9 - 14 år. Seje piger og drenge - faktisk hele seks piger. 

Så der måske kan blive et rent pige rugby hold i fremtiden - ligesom UV-KBH. Det er alle disse juniorspillere, 

som skal tegne fremtiden for vores hold. Grunden til successen i øjeblikket er jf. William helt klart, at vores 

første hold juniorspillere, nu er blevet omkring 20 år og er rendyrket undervandskæmpere. Der er 3-4 spillere, 

som er med på ungdomslandsholdet, og et par stykker der er med på A- Landsholdet.  

På senior siden, var det til store klø, da søKØGErne for 3 år siden rykkede op i første division. Det er nu vendt 

og søKØGErne har netop vundet grundspillet i første division og ligger nu på en klar førsteplads. 

Vi har også været med til to Elitecups for første gang. I januar vandt vi over Tudserne fra Odense (måske 

Danmarks bedste hold igennem tiderne). Det kom bag på Tudserne - men så sandelig også bag på søKØGErne - 

at vi er nået et så højt niveau. Hvis vi kan holde dampen oppe, så bliver Køge Danmarksmester inden for få år. 

William lægger et kæmpe arbejde omkring UV rugbyen og han beretter om en gejst på holdet, som stråler når 

søKØGErne er ude blandt andre, og om et sammenhold der ikke kan rystes. Tonen, stemningen og 

kammeratskabet gør at det er ekstra sjovt at være søko i øjeblikket.  

UV-jagt går også rigtig godt i klubben. Der kommer stadig flere med i fællesskabet og med den nye båd, tegner 
2016 rigtig fin. Klubmesterskabet 2015 var rekord år med 14 deltagere, det til trods for en silende regn. Mon 
ikke der kommer endnu flere til august når klubmesteren 2016 skal findes. I 2015 havde vi 2 deltagere med til 
Nordisk Mesterskab på Langeland hvor der blev opnået en 6 plads. I 2016 har vi 2 fra Køge, som er seedede 
som nr 4 og 5 i hele landet ! Så der skal to afsted til Nordisk Mesterskab i Finland og måske een afsted til VM i 
Grækenland !  
Fridykning er også i fremgang. Det er en fornøjelse, når man som sidste mandag kunne se 4 "men in black"  i 
svømmehallen. Vi har haft et medlem som har været på fridykningskursus på Malta, samt en på kursus i en 20 
meter dyb dykkertank i Tyskland. Køge Dykkerklub har også her i starten af marts deltaget med 
sikkerhedsdykkere til DM i fridykning. – Det er rigtigt, rigtigt fint. 
 På dykker siden, er der stor opbakning og forespørgsel for juniordykning. Der har været 12 seje juniordykkere i 

sæsonen, hvoraf 3 er nu så store, at de er klar til CMAS1 her til foråret.  

 For klubbens voksne dykkere, har 2015, som I til dels kan se af regnskabet også været et godt år. Takket være 

Carsten, har vi 2 både til rådighed på næsten alle dyk – og der har været fyldt godt ud på turene. Meget få ture 

er blevet aflyst – er vejret ikke til sejlads – så napper vi et par dyk i Lillebælt. Uddannelsesmæssigt, har vi for 

første gang i 5 år også et CMAS3 hold undervejs med hele 7 deltagere. Jan Samsing og jeg er desuden i gang 

med at blive CMAS1 instruktører. 

Samlende for alle vores undervandsaktiviteter er klubbladet Boblen. Det er fortsat i gode hænder hos Else, og 

hun har været god til at indhente indslag, plus at der af fri vilje faktisk er kommet mange indlæg. Vi har stadig 

en del sportstasker med Mærsk logo, som skal uddeles til juniorer, der laver artikler til klubbladet. 

Her på marinaen, blev det nye havnebassin og flydebro indviet i forbindelse med Havnedagen i august. Det har 

været brugt af juniordykkerne og der er fra havnens side indkøbt bøjer til udlægning af en trekant bane. For 

klubbens juniorer og begyndere, vil vi få gavn af denne bassindel. 

Økonomien i klubben afspejler de mange medlemmer og de aktiviteter, som vi har lavet for at få indtægter til 

klubben.  Fra Nordea fonden fik vi sidste forår hele 36000kr til indkøb af begynderdykkerudstyr, og ved Sorø 

Regatta var vi sædvanen tro igen redningsbåd og tjente 4500kr.  Som I alle ved, deltog vi også sidste år i Køge 

Festuge. Med Henry og Poul Engell som koordinatorer, og Henry ikke mindst som kærlig indpisker, lagde vi 

rekord mange timer og tjente næsten 28500kr til klubben. Der er altid en risiko for, at vi ikke får meget ud af at 

deltage i festugen, men med de sidste år værende gode, er vi på i år igen. Vi håber i år at få vores egen ølvogn, 

hvilket er sjovt og trækker flere frivillige, end toilet og slusevagterne. 

Pengene i klubben er ikke kun blevet puget. Med fokus på UV-jægerne, blev påhængsmotoren i sommers 

udskiftet med en ny 4-takts 25Hk model, og planen var, at den gamle lille gummibåd skulle levetidsforlænges et 

par år mere. Under lappearbejdet, viste en svær tilkommelig utæthed sig, så resultatet blev indkøb af en ny 



  

gummibåd. Vi fik den nye gummibåd til en rigtig god pris, men desværre først leveret i november, hvor UV-jagt 

sæsonen var forbi. Den er nu klar, så vi håber den bliver flittigt brugt i år. 

Som I måske også har opdaget, er der opsat en ny varmepumpe i værkstedet. Det kan forhåbentlig give en 

besparelse på elvarmeregningen og den giver en behageligere arbejdstemperatur i underetagen. 

Varmvandsbeholderen er blevet udskiftet og vores opvaskemaskine er blevet udskiftet efter at den gamle 

opgav ævred. Fastgørelsen af taget på klubhuset, har det desværre ikke så godt, så vi skal i den kommende 

sæson have repareret de ankre, som fastgør taget i vestsiden. Det har også været oppe, om vi i den kommende 

sæson skal kigge efter nye borde og stole, så lad os se, hvad som sker.  

Så igen, alt i alt – jeg synes 2015 har været et rigtigt godt år for dykkerklubben. Klubben bygger udelukkende på 

alle de frivillige, som lægger deres dyrebare fritid her, og faktisk synes jeg vi formår at holde et højt 

aktivitetsniveau. Der har været mange arrangementer og en rigtig god opbakning fra medlemmerne. Så en stor 

tak til jer alle, som er med til at gøre klubben til en god og dynamisk klub, og jeg ser frem til en god 2016 sæson. 

 

Kongesigt på Bonita 2/4-16.  

Foto Søren Due Andersen og Thomas Aakjer 

 

Min 
 

VIGTIG - Kære medlemmer i Køge Dykkerklub! 

Jeg vil blive glad for om I opdaterer jeres oplysninger på hjemmesiden. På forsiden nederst 

til venstre logger I ind og under "Mine tilmeldinger" og her kan alt tjekkes og evt. rettes. 

Vi har brug for at alle oplysninger er korrekte; bl.a. for at Sportdykkeren og DSF-kort når 

frem til dykkere og UV-rugby'er, at der kan trækkes kontingent  , at I kan få alt relevant 

klub-info - tænk hvis I gik glip af fest-invitationer, at I modtager klubbladet Boblen, hvor 

bl.a. referater fra bestyrelsesmøder er trykt og meget meget mere. 

Skriv eller ring gerne til mig, hvis du har brug for assistance.  

Mvh. 

Jeanette 

Kasserer@koegedykkerklub.dk 

Tlf 22413249 

 

Apps om førstehjælp til din smartphone: 

Hjertestarter app:     https://www.hjertestarter.dk 

112 app:     http://www.112app.dk 

https://www.hjertestarter.dk/
http://www.112app.dk/


 

 

Minos 

D.24-03-2016 var vejret perfekt og turen gik mod Minos for at få gjort noget ved den tørre hud. 

Lars-Bo, Anders og jeg, er de første ved slæbestedet i Rødvig, der kan nyde den gode udsigt.  

Kort tid efter os kommer Bjarne, Palle, Thomas og Tom. Vi får sat båden i vandet og Thomas 

udnævner Palle til skipper. 

Efter at have læsset vores gear 

ombord i båden sættes kursen mod 

Minos. Efter kort tids sejllads, taber 

motoren omdrejninger, og går i stå, 

vi kan konstatere, at den suger 

håndpumpen til benzinen flad. Vi 

bliver enige om at sejle lidt 

langsommere og holde øje med 

pumpen, det går fint under resten af 

turen derud (I skrivende stund er 

sugerøret til tanken blevet pustet 

rent...). 

Da vi ankommer til positionen, søger 

vi efter vraget, men kan ikke finde det, selv om vi sejler den del rundt om og på tværs af positionen.  

Thomas sletter kursen på GPSen og indtaster den igen og det viser sig vi har ramt en del  

forbi vores position. Vi sejler igen mod Minos. Denne gang har vi mere held med os, og efter kort tids 

søgning finder vi vraget, og smider bøjen ud. Vi sejler over vraget et par gange, og bliver enige om at 

vi nok har ramt et godt sted med 

bøjen. 

Første hold, Bjarne og Palle hopper i 

vandet og giver ok. Bjarne får et 

liniehjul med, som vi aftaler, at han 

binder i bøjen og vraget som 

søgeline, hvis vi ikke har ramt plet. 

Efter ca. 25 min gør hold 2 sig klar 

det er Anders, Lars-Bo og jeg. Da vi 

kommer ned langs torvet kan vi 

hurtigt konstatere, at sigten er rigtig 

fin, ca. 15 meter, så Minos kommer 

hurtigt til syne.  

Vi kan se at blyloddet fra bøjen ligger 

ca. 5 meter fra vraget. 



  

Vi starter med at svømme en tur rundt om skibet, hvor man kan kikke ind af nogle af de mange 

huller, der er i skibets skrog. Man er ikke i tvivl, når man kommer til stedet hvor Minos er er ramt, der 

er et kæmpe hul i skroget. Efter turen rundt om skibet, svømmer vi ind over dækket og ned i det 

store lastrum. Der er ingen problemer med at orientere sig med så god sigt, men vi passer dog godt 

på ikke at hvirvle slam op fra bunden 

og holder godt øje med hinanden. Vi 

svømmer nu op af lastrummet og op 

på dækket hvor vi kikker lidt på de 

ting der ligger her. Herefter svømmer 

vi over mod styrehuset eller rettere 

resterne af det, der engang har været 

styrehuset. Vi kikker os lidt omkring 

og så er vores tid ved at være gået. Vi 

stiger igen mod overfladen langs 

torvet, og på vej op kan vi lige nå at 

give et ok tegn til Thomas og Tom, 

som er på vej ned. 

Vi kommer stille og sikkert i 

overfladen, hvor Palle og Bjarne venter i båden. Vi får aftaget vores udstyr og får det i båden, og får 

en god sludder om dagens dyk, mens sidste-holdet er i vandet. Vi er hurtigt enige om at det har 

været et rigtig godt dyk med super sigt. 

Efter vores sludder er Thomas’s og 

Toms tid ved at være gået og de 

kommer i overfladen. De giver ok 

tegn,  og vi får dem ombord. 

Vi sætter nu kursen mod Rødvig havn 

og Palle styrer os sikkert i havn. 

 

Tak til Thomas, Palle, Bjarne, Tom, 

Lars-Bo og Anders for en rigtig god 

og hyggelig dag på vandet. 

 

Dennis. 

 

 

 

  



 

 

Nyt fra UV-Rugby 

Køge dykkerklubs undervandsrugby hold  søKØGErne er i den grad i udvikling. Der er stor tilgang af 

nye spillere og træerne er i den grad ved at vokse ind i himlen. 

Da vi for 3 år siden rykkede op i første division, så var det til tæsk og nederlag med 20 - 0 i mange 

kampe. Det var ikke særlig sjovt - dog yderst lærerigt og takket være udholdenhed og tro har vi vendt 

det hele rundt. 

Vi har netop vundet grundspillet i første division og ligger nu på en klar førsteplads :-) 

Vi har også været med til to Elite cups for første gang. Den 23 januar spillede vi 0-1 imod Tudserne fra 

Odense (måske Danmarks bedste hold igennem tiderne). Det kom bag på Tudserne - men så sandelig 

også bag på søKØGErne - at vi er nået et så højt niveau. Hvis vi kan holde dampen oppe, så bliver 

Køge Danmarksmester inden for få år :-) 

Der er en gejst på holdet, som stråler, når vi er ude blandt andre og et sammenhold, der ikke kan 

rystes. Tonen, stemningen og kammeratskabet gør at det er ekstra sjovt at være søko i øjeblikket. 

Vi har også et kanon junior hold med spillere fra 9 - 14 år. Cool drenge og yderst seje piger - faktisk 

hele seks piger. Så der bliver måske også et rent pige rugby hold i fremtiden - ligesom UV-KBH. Det er 

alle disse junior spillere der skal tegne fremtiden for vores hold. 

Grunden til vores succes i øjeblikket er da også helt klart, at vores første hold junior spillere, nu er 

blevet omkring 20 år og er rendyrket undervands kæmpere. Tre fire spillere der er med på 

ungdomslandsholdet og et par stykker der er med på A- Landsholdet. 

Det er FEDT at være en del af søKØGErne! 

 

http://undervandsrugby.sportsdykning.dk/tabel-070216b/


  

Dykker-Turkalender: april til september 2016 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil Antal Dybde 

22-24/4 Weekend Flinteovnen Rødvig 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 8 

4–8/5 
Kr. Himmel 
fart Kullen Sverige - Carsten Mølbak 21427000 99 30 

21/5 Lørdag Jacobus Fritzen Sverige 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 45 

2/6 Torsdag Pirren Stevns 17.00 Peter Adelhejd 61168121 99 6 

5/6 Søndag Burg Rødbyhavn 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 29 

9/6 Torsdag Boesdal Rødvig 17.00 
David 
Gravenhorst 24409391 99 6 

16/6 Torsdag Minos Rødvig 17.00 Carsten Mølbak 21427000 12 27 

18/6 Lørdag Fregatten Sjælland Humlebæk 8.00 Peter Wium 20829700 99 5 

23/6 Torsdag Sankthans Aften Klubben 18.00 - - - - 

25/6 Lørdag Dr Eichelbaum M1108 Skælskør 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 24 

30/6 Torsdag JU88 Klubben 17.00 Lars Bock 25400324 12 27 

3/7 Søndag Vend Smygehamn 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 23 

7/7 Torsdag Stella Mojac Rødvig 17.00 Carsten Mølbak 21427000 12 25 

16/7 Lørdag 
Waltraud Behrman 
S/S Gedser 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 19 

31/7 Søndag Wotan 
Odden 
Havn 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 32 

14/8 Søndag Anders Martin Hundested 7.00 Thomas Åkjær 24607185 6 23 

27/8 Lørdag Torpedobåden S103 
Fåborg 
Havn 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 34 

1-4/9 Festuge - - - - - - - 

11/9 Søndag Jacoff Prosoroff S/S Rødvig 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 31 

16-18/9 Weekend Lysekil Sverige - - - - - 

3–4/9 Uge Narvik Norge - Carsten Mølbak 21427000 - - 

24/9 Lørdag Baltic Rødvig 7.00 Carsten Mølbak 21427000 12 27 
 

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

Tjek klubbens hjemmeside! 

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

og en dejlig fest! 

www.koegedykkerklub.dk 

Klubaften hver torsdag kl. 19:30 

Få en go’ dykkersnak, tjek dit udstyr og/eller blot være sammen 

med andre dykkere, UV-jægere og UV-rugbyspillere. 

Der er altid kaffe/te på kanden! 
 

http://www.koegedykkerklub.dk/
http://www.koegedykkerklub.dk/
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   Foto Thomas Aakjer 

 

     



  

OLDERNE 
 

Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Foto: Carsten Mølbak 
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