
 

 

O 

O O 

O 

BOBLEN   

O  
 

O
 

Maj 2016 

 

 

Billeder fra årets Kullen-tur – nyd dem rundt om i bladet  
 

 

 

 

 

 

 

           

 

Klubtur til Lysekil i Sverige – læs mere inde bladet



  

 

Bådehavnen 14  4600 Køge   Mobil 40148775 
 

 

 

 

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


 

 

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 David Gravenhorst 
o Thomas Aakjer 
o Annie Mikkelsen  
o Peter Adelhejd Pedersen 

o Peter Wium 

o Jan Samsing  
o Robert Veng 

 
Suppleant:   Palle Møller 
Revisor:   Søren Due Andersen 
Revisor suppl.: Peer Christensen 

Tlf.: 2163 6290 
Tlf.: 2546 7545 
 
Tlf.: 3012 6009  
Tlf.: 3027 3601 
 

 
Materialeudvalg: 

o Carsten Mølbak 
o Jesper Nielsen 
o David Gravenhorst 

o Ivan Møller 

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 Klein 
o Peter Klein 

Annoncesalg: 
o Peter Wium 
o David Gravenhorst 

 
Tlf.: 2082 9700  
Tlf.: 2440 9391 

 o Majbritt Birk Olsen 
o Ivan Møller 

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 
 

Forside foto: Søren Due Andersen 

 

KØGE DYKKERKLUB 

En Klub for alle  

VIL DU VÆRE MED? 

Danmarks bedste dykkerklub! 
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Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2016 

Mødedeltagere: Jesper, Thomas, Jan, Palle, Robert, Lars (ref.) 
Afbud: William 
 
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 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 tilsendt mails fra Køge Kommune med bemærkninger til vores vedtægter i forhold til 
at sikre at vores unge og de passive sikres indflydelse i klubben. LBO arbejder videre i dialog 
med DSF hvordan vi sikrer deres medindflydelse i klubben. 
 
Svømmehallen er meget lidt besøgt om tirsdagen hvor der er meget få som benytter 
langbanerne. Der arbejdes derfor på at flytte rundt på UV træningen, men i skal huske at 
bruge svømmehallen så vi ikke mister vores tider. 
 
Fridykkerne vil gerne bruge svømmehallen om mandagen og der arbejdes derfor på at få 
fordelt banerne til alles tilfredshed. 
 
Der starter CMAS* hold den 2. maj og der er stadig pladser, så hvis du kender nogen så giv 
endelig Thomas Aakjer besked. Der bliver endvidere lavet opslag på Facebook og på 
klubbens hjemmeside. 
 
Thomas arbejder på klubbens forsikringer og undersøger i den forbindelse 
forsikringsforholdene for den lille gummibåd og om denne er forsikret når den er i brug. 
 
DIF har i forhold til forsikringer oplyst at vi via vort medlemskab af DSF har følgende 
forsikringer: 
- Lovpligtig ansvarsforsikring 
- Ansvarsforsikring 
- Idræts rejseforsikring 
- Retshjælpsforsikring 
- Psykologisk krisehjælpsforsikring 
 
Der holdes Sankt Hans aften i klubben den 23.6.2016 hvor grillen tændes kl. 18.00. 
 
Husk nu at få hentet din flaske som er blevet trykprøvet, der ligger stadig en del ude i 
garagen som mangler at blive hentet. 
 



 

 

Palle undersøger pris på flaskeholder til den store RIB. Inden køb sikres det at den kan 
påmonteres vores RIB 
 
Den store RIB skal til service i løbet af denne uge  
 
DSF har på deres seneste repræsentantskabsmøde vedtaget at kontingentet til DSF stiger 
med ca. 20,- om året. Der udsendes særskilt besked omkring denne stigning samt besked om 
hvornår kontingentet stiger. 
 
Der afholdes Havnedag den 18.6.2016 kl. 12.00 – 17.00. Klubben holder åbent hus og i er 
mere end velkomne til at deltage og være med til at promovere klubbens virke. 
 
Næste møde: 26.5.2016 kl. 19.00 i klubben.  
 
PBV Lars Bock 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos fra årets Kullen-tur er leveret af Thomas Aakjer og Carsten Mølbak. Mange tak.  

Har du taget billeder, som Boblen må bruge frit, send gerne materialet til: 

boblen@koegedykkerklub.dk 

Boblen modtager meget gerne indlæg - fx om klubture, hvis du har været på en dykkertur i 

ind-/udland eller hvis du i øvrigt har noget som du vil fortælle om til klubbens medlemmer. 

Glæder mig til at høre fra netop dig! 

  

mailto:boblen@koegedykkerklub.dk


  

Amagercup 2016 
Årets traditionsrige Amagercup, med de fordom tiders stolte resultater (dobbelt mester to år i træk). 

Stod til at blive afviklet i starten af april. 

søKØGErne var selvfølgelig med, men feltet i år var rekord stort og stærkt. Hele 12 hold var tilmeldt, 

deriblandt tre svenske. 

Heldigvis var søKØGErne klar og stillede med fuldt hold -  hele 13 spillere var mødt op til start (12 mand 

på et hold + 2 i reserve). Første kamp var kl 9:41 mod Roskilde og den gik efter planen med en sejr på 

7-0. Derefter skulle vi møde Esurf fra Sverige. De viste sig at være særdeles hårdfør og godt spillende, 

så her endte kampen 1-1. 

Alle de næste kampe blev vundet i overbevisende stil og den sidste kamp kl 19:35  imod Havbasserne, 

skulle blive meget afgørende. Esurf havde også vundet alle andre kampe, så målscoren skulle blive 

afgørende. Det krævede en sejr på minimum 11 - 0, hvis vi skulle hæve trofæet for tredje gang. Det blev 

nogle meget lange 12 minutter, som kampen varede - men desværre ikke langt tid nok for os, da vi 

"kun" vandt 10-1 :-/ 

MEEEN en anden plads uden nederlag - det er godkendt :-) 

Vi vender stærkt tilbage i 2017 og skal nok sende svensken tomhændet hjem... 
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Stranddyk til Piren ved Sigerslev  

Dato: Torsdag den 2.6.2016 

Afgang fra klubben: 17.00 

 Turleder: Peter Adelhejd Pedersen – 61 16 81 21  

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 kridten.  

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 



  

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 
 

RIB tur til M.Fi. Burg 
Dato:  Søndag den 5.6.2016 

Afgang fra klubben: 7.00 

 Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas ** 

Dybder: 20 – 30 meter (Top – Bund) 

 

Tysk motortrawler bygget i 1938 hos Schulte & Bruns, som nr. 122. Burg var godt 41 meter lang og på 

344 brt. Fra krigens start, blev Burg brugt til forskellige militære formål og fungerede som vagtskib 

nord for Fehmarn, da skibet den 15. marts 1944 påsejlede en mine og sank.  

Burg er et flot vrag, som står på kun 29 meter vand og lodder næsten 10 meter op. Det er gode 

muligheder for at gå på opdagelse indendørs, man kan svømme tværs gennem broen, da begge døre 

er væk og selvom vraget har ca. 45 grader slagside til bagbord, er det ikke svært at finde rundt. 

Tværtimod synes jeg, at det kan være lidt lettere - i dårlig sigt - at finde døren, når jeg ved at den er 

enten oppe i rummet, eller nede.  

Bagerste dør i agter bygningen, er en gang på tværs i skibet. Kommende fra styrbord er der to døre 

til højre, første dør er til maskinrummet, her kan man svømme frem igennem vraget og komme ud 

under broen, enten i styrbords eller bagbords side. Anden dør til højre, helt nede af gangen, er et 

toilet. 

Ovenpå den bygning vi lige "har været inde i", står en kanon og peger faretruende ud i vandet, tager 

man fat, kan man dreje kanonen rundt. Der har stået en lignende kanon oppe i stævnen, men den er 

brækket af og ligger nu et stykke fra vraget på bagbords side, man kan dog stadig se hvor den har 

stået, idet platformen stadig er der. I stævnen er der også nogle døre, men her er så meget mudder 

overalt, at det er umuligt at komme ind nogen steder.  
 

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


 

 

Stranddyk til Boesdal  

Dato:  Torsdag den 9.6.2016 

Afgang fra klubben: 17:00 

 Turleder: David Gravenhorst – 24 40 93 91  

Pladser: 99 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas * 

Dybder: 0 – 10 meter 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sigerslev Dybden øges jævnt til 10 meter 200 m ude vinkelret på stenmolen.  

Bunden består af sten, kridt og lidt sand. Der er masser af ørred, fladfisk, torsk og  

andre fisk. Stedet har meget flotte bundkonturer.  

Pas på de glatte sten i brændingen. 

Normalt god sigt, dog ikke efter Østlig vind pga. op hvirvlet kridt. 

Du har mulighed for at grille din medbragte mad, så husk mad og drikke til en hyggelig aften. 

Vel mødt! 

 

 



  

September tur til Lysekil 

Weekenden 15. – 18. september 2016 
 

 

Vi har booket 12 pladser hos Diveteam i Lysekil all inclusive 

Pris: 3.200,00 

For den pris får du alt det her:  

3 overnatninger hos Strandflichorna i 2x6 mands rum 

3 x morgenmad 

3 x frokost i Havets Hus 

6 x båddyk 

Fri Luft/Nitrox 32 

Rundvisning i Havets Hus 

 

Hvis man vil dykke mere, er der mulighed for natdyk, dog ikke med inkluderet. 

 

Aftensmad og transport er uden for programmet og egenbetaling. 

 

Ved tilmeldingen på hjemmesiden betales der et depositum på kr. 1000. Resten 

opkræves automatisk via klubmodulet til betaling 1. sept. 2016.       

               

Vi skal ankomme torsdag aften senest kl. 20 

 

Med venlig hilsen Turudvalget  

Carsten 

  



 

 

Torsdag den 23. juni kl. 18 

 

Skt. Hans aften 
i klubhuset og på havnen 

 
 

Pak familien og madkurven  

Ta’ hen til Klubhuset! 

Vær sammen med andre fra Køge Dykkerklub 

Få en fornøjelig Skt. Hansaften          

 

 

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 
 



  

Klub-kalenderen: juni til september 2016 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil Antal Dybde 

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

3-5/6 Weekend DK mesterskab UV-jagt Kalundborg  William 21219745   

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

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

12/6 Søndag UV-jagt 2 Pointjagt  Hornbæk 8.00 William 21219745   

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 Robert & Henry    

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 

2-3/7 Weekend Bådfører/redningsdykker Sorø Regatta 7.00 Poul Engel 24695363   

3/7 Søndag Vend Smygehamn 7.00 Carsten Mølbak 21427000 7 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 

16/7 Lørdag UV-jagt 3 Pointjagt  Hørup 8.00 William 21219745   

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

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

14/8 Søndag SJ mesterskab UV-jagt Musholm 7.00 William  21219745   

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

1-4/9 Festuge Frivillig hjælper Køge Torv  Henry & Poul E. 24695363   

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

16-18/9 Weekend Lysekil Sverige  Carsten Mølbak 21427000 12 30+ 

3–4/9 Uge Narvik Norge  Carsten Mølbak 21427000  30+ 

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/eller en go’ fest! 

www.koegedykkerklub.dk 

Klubaften hver torsdag kl. 19:30 

Få en go’ dykkersnak, tjek dit udstyr, mød andre dykkere,  

UV-jægere og 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. 27. maj 2016  Kl 18:30 

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

 Inge Birthe Rønholt      56788948  roenholt47@gmail.com 

 

Fredag d. 24 juni 2016   Kl 18:30 

 Gøsta Persson         56652060  persson@oncable.dk  

 John Dahlbæk        60678191  dahlbaek@gmail.com  

 

Fredag d. 29. juli 2016  Kl 18:30 

 Gøsta Persson  56652060 persson@oncable.dk 

 Arne Åbjerg Larsen 20789720  arne@aabjerg.dk 

 

Fredag d. 26. august 2016  Kl 18:30 

 Svend Erik Jensen         56169546  kirstenj364@gmail.com 

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

Fredag d. 30. september 2016 Kl 18:30 

 Inge Birthe Rønholt        56788948  roenholt47@gmail.com          

 Jimmy Lund      22310543  jimmylun@gmail.com  
 

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: 
 

Belinda Carlsen   Jan Eli Gravad 

Kristopher Andreas Nørager Simon Vellsted 

Jan Nørager Laursen  Mikkel Alexandar Roed 

Bjørn Kynde   Jonathan Poulsen 

Lærke Kynde   Asger Wiuff 

Sophia J.D. Meincke 
 

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:dahlbaek@gmail.com
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