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Læs om: Forskønnelses-lørdag i klubhuset den 10. september fra kl. 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Svømmehalskort vedlagt 

     (hvis du var tilmeldt inden den 15. august 2016)



  

 

Bådehavnen 14  4600 Køge   Mobil 40148775 
 

 

 

Har du taget billeder, som Boblen frit må bruge?  
 

Boblen modtager meget gerne indlæg - fx om klubture, hvis du har 

været på en spændende dykkertur i ind-/udland eller hvis du i øvrigt 

har noget som du mener vil glæde klubbens medlemmer.  
 

Glæder mig til at høre fra netop dig!  

Send til:    boblen@koegedykkerklub.dk 
 

mailto:boblen@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 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.: 3033 3626 
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: Anders Olsen 

 

 

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 fra bestyrelsesmødet den 30. juni 2016 

Deltagere: Jan, Jeanette, Jesper, Robert, William, Thomas, Lars & Palle  

1. Vores Passive medlemmer må, for Køge Kommune, ikke længere kaldes passive for at kunne 

komme i svømmehallen. De vil fremover blive kaldt Finnesvømmere.  

2. Der er mellem klubberne kamp om langbanerne i svømmehallen – specielt er Triatlonklubben i 

kraftig fremmarch – og møder talstærkt op i svømmehallen. Det er desværre skidt for Køge 

Dykkerklub, hvor vi grundet manglende fremmødte svømmere står til at miste vores langbaner om 

tirsdagen. Planen for vores brug er nu som følger:  

a. Mandag: Langbane 1 – Fridykkere + undervisning (Fridykkerne på bane 2)  

b. Onsdag: Langbaner for alle andre, som vil svømmetræner.  

c. Springbassinet: Mandag undervisning+fridykning, Tirsdag+Onsdag: UV-rugby  

Der udsendes ny plan for svømmehalstider inden svømmehallen starter igen efter sommerferien.  

Så vi vil rigtig gerne stadig henstille alle medlemmer til at benytte vores tider i svømmehallen i den 

kommende sæson, så vi forhåbentlig kan genvinde vores gode svømmetider til glæde for os alle.  

I svømmehallen er vi desuden blevet pålagt, at der også ved langbanerne skal være en/flere 

ansvarlige for sikkerheden for vores svømmere. Så vi skal have lavet en form for vagtordning, hvor 

een af svømmerne på skift har vagten med at holde øje med vores baner, mens de svømmer. 

3. TÅ mangler stadig indkøb af taletidskort til den af Ivan Møller donerede telefon, så vi får 

Mobilepay i Kabyssen.   

4. Der er indhentet tilbud på forsikring af den lille gummibåd fra First som ligger til kommentering 

hos bestyrelsen.  

5. William får smed til at lave holder til det nyindkøbte ekkolod til den lille gummibåd.  

6. Lars undersøger om der er turbeskrivelser på alle klubturene på hjemmesiden.  

7. Lars kontakter DSF/DIH i forhold til en mulig nødvendig ændring af klubbens vedtægter grundet 

henvendelse fra Køge Kommune.  

8. Robert lapper den lille gummibåd og sætter den til salg.  

9. TÅ opdaterer reglerne for brug af den lille gummibåd.  

10. Der arbejdes med mulighed for at få større udvalg af tøj med klubbens logo på.  

11. Arbejdsdag i klubben er aftalt til den 10.9.16, kl. 10.00. JN laver oplæg til liste over opgaver. Der 

udarbejdes separat opslag i Boblen + hjemmeside.  

12. Køge festuge afholdes 28.-3.9.16, husk at reservere datoerne så du kan give en hånd med. Der 

udarbejdes separat opslag i Boblen + hjemmeside.  

På bestyrelsens vegne, Lars Bock  

Næste møde er tirsdag den 2. august    



 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. august 2016 

Deltagere: Jan, Jeanette, Jesper, Robert, William, Thomas, Lars  
Afbud: Palle 
 
1. Der er indhentet tilbud på forsikring af den lille gummibåd fra First som ligger til kommentering  

hos bestyrelsen. 
 

2. William får smed til at lave holder til det nyindkøbte ekkolod til den lille gummibåd. 
 

3. Lars kontakter DSF/DIH i forhold til en mulig nødvendig ændring af klubbens vedtægter grundet 
henvendelse fra Køge Kommune. TÅ sender korrespondance fra Kommunen til LBO. 
 

4. Robert har lappet den lille gummibåd og den sættes nu til salg på FB. 
 

5. Der arbejdes med mulighed for at få større udvalg af tøj med klubbens logo på. 
 

6. Arbejdsdag i klubben er aftalt til den 10.9.16, kl. 10.00. JN laver oplæg til liste over opgaver.  
Der udarbejdes separat opslag i Boblen + hjemmeside. 
 

7. Køge festuge afholdes 28/8 til 3/9.16. Der er udarbejdet separat opslag i Boblen + hjemmeside. 
 

8. Svømmehalskort –Bestilling af kort er lagt ud på hjemmesiden så husk at få bestilt dit kort. 
 

9. JN kontakter tømrerfirmaet Lystrupgaard efter ferien. 
 

10. Der er købt gummibund til RIB båden. 
 

11. Alle bedes huske at nøglen til RIB båden ikke skal ligges i blenderrummet men i pulten. 

 
På bestyrelsens vegne, Lars Bock 
 
Næste møde er torsdag den 8. september kl. 19.30 
 

 

 

 

Arbejdsdag i klubhuset lørdag den 10/9 kl. 10-14 
Klubhuset og arealerne rundt om trænger til lidt forskønnelse og reparationer.  

 
Kom og vær med! 

Der skal laves lidt af hvert i vores dejlige 
klubhus, så det fortsat fremstår smukt og 

indbydende. Jesper Nielsen har styr på 
opgaverne. 

 
Bestyrelsen glæder sig til at se dig til en 

fornøjelig og sjov lørdag.  
Foto er fra da klubhuset blev bygget i 1982. 



  

Køge Dykkerklub ønsker tillykke med bestået 

dykkeruddannelse: 
   CMAS 1*  

   Belinda Carlsen, Sophia J.D. Meincke, Kristopher Andreas Nørager, Nicklas Thorn Kristensen og  

   Simon Laursen 

   CMAS 3***  

   Palle Møller, Dennis Olsen, Jan Samsing, Søren Due Andersen, Thomas Aakjer og Else Aagaard 

   CMAS 1* Instruktør: 
   Thomas Aakjer og Jan Samsing.  

 

 

Resultater fra  
Sjællandske Kredsmesterskaberne i UV-jagt 

Køge Dykkerklubs UV-afdeling har i år stået for at arrangere Sjællandsmesterskabet. 

Storebæltsbroens fantastiske vand med Sprogø var udvalgt som jagtområder, men få dage før 

stævnet skulle afvikles, stod det klart at vejrguderne ikke samarbejdede. Sprogø og 

bropillerne blev derfor udskiftet med Langeland. Det betød at feltet på 35 tilmeldte, blev til 

22 deltagere. Køge stillede med 6 friske UV-jægere og dermed blev det muligt med 2 hold i 

holdkonkurrencen.  

Alle havde håbet på mange fisk, men Langeland bød mest på flade og kun enkelte torsk. 

Bedste Køge-jæger blev Bo Sonne på en flot 3. plads. I holdkonkurrencen fik Køges guld-hold 

(Majbrit, William og Bo Sonne) en flot 2. plads.  

Kæmpe TILLYKKE med de fine placeringer.  
 

Indbydelse til klubmesterskaber i UV-jagt i Køge Dykkerklub 

Søndag den 25. september 2016 afholdes klubmesterskaberne i UV-jagt. 

Tid og sted fremgår af hjemmesiden, hvor tilmelding også finder sted. 
Vi kæmper om æren og ikke mindst at få en sjov dag på og i vandet. 



 

 

Frivillige hjælpere - Køge Festuge 

Nu nærmer vi os uge 35, hvor Køge Festuge afholdes. Klubben har igen meldt frivillige 

hjælpere til med håbet om en god indtjening til klubben.   

Så frivillige søges og som vil lægge nogle timer i forbindelse med festugen, hvor vi har mange 

forskellige vagter. 

Du kan stå slusevagt, betjene ølvogn, være staff vagt, have scene arbejde, ta’ imod penge ved 

et toiletområde eller have en add hoc vagt. Du kan se tidspunkter for vagterne på klubbens 

hjemmesiden.  Du kommer til at have vagten sammen med andre fra klubben.  

Hvis du vil være med, kan vi garantere at du får mange gode oplevelser, får det sjovt og er 

med til at tjene penge til Køge Dykkerklub. Så meld dig hos Henriette (Henry) på:   

henriettes@post.tele.dk eller SMS/telefon: 3117 8101 

Henry står for al koordinering og opdatering af vagtplanen på hjemmesiden. 

 

Tjek klubbens hjemmeside! 
www.koegedykkerklub.dk 

 

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

eller en go’ fest! 

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!  
 

Mad aften!  

Første torsdag i hver måned 

vil vi gerne spise sammen!  
 

Ku du tænke dig at lave 

maden?  
 

Kontakt Jytte på tlf. 2463 8609 eller send en mail til jesper.jytte@os.dk 

 

Madaftner annonceres på hjemmesiden: www.koegedykkerklub.dk 

hvor tilmelding også sker. Børn halv pris. 

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


  

RIB tur til S103 Torpedobåden ”ALS”  
Dato:  Søndag den 4.9.2016  

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: 28 – 34 meter (Top – Bund) 

 

Et flot vrag, der står ret op og ned, uden de helt store skader fra trawl og lignende, dog mangler 

den forreste maskinkanon, men den på agterdækket står der stadig. 

 

Ved agterenden og på dækket ligger der dybdebomber, som man skal holde sig fra. Indenfor i 

døren til styrehuset sidder maskintelegrafen. den stadig sidder der, er nok, at den er af aluminium. 

Hvis man ikke har for store flasker på, skulle der være en mulighed for at kunne komme ind i den, 

men pladsen er trang.  

Der er mange små detaljer som kan være meget interessante at studere på dækket.  

Begynd ikke at kravle ind i den første gang. Der kan være en smule net på den men ikke noget af 

betydning.  

Der kan være en del skibstrafik i området, og ikke alle skibe er lige gode til at holde udkik efter 

dykkerskibe.  

 

Boblen siger mange tak til Randi, for de fine poetiske dykkervers og 

billeder, som du kan læse og se på næste side. 

  

javascript:showpic('showpic.asp?picture=260.jpg');


 

 

Hårbølle havn tog 5 glade dykkere i sin favn. 

 Man tror jo det er lyv, søndag morgen klokken syv. Fem friske dykkere i klubben står parat, 

til dykkerturens seje start.  Thomas ekstra tidlig på kvisten var, så dejligt båden er gjort klar. 

Inden længe afsted vi gled, og så var det ellers bare ned. I det dejlige vand, kom vi alle 

mand.   

Det var en ægte dykkerdrøm, med den dejlige strøm. Jan og Bjarne var hold nummer et. Det 

dyk de fik var mega fedt. Begrænset sigt dem ej af pinden slog, af det de bare lo. De sagde, 

at vinden de bare nyder, når de med strømmen flyder. En SMB op de skød, men Hr Samsing 

følte lidt vi snød. Med list og møje, måtte de med hinandens selskab lade sig nøje. Ingen 

vandtaxa til dem stod klar, hmmm tænkte de og ”måske” ønskede de svar. Men med 

længsel måtte de vente, til vi dem med båden kom at hente.  Bjarne kom op - så glad han 

var, smilte og sagde ” er hold to nu klar”.   

 I med Randi som den første, derefter kom Jørgen som var den største. I midten af en 

makkerline, havde vores formand styr på dykkerne sine. Ned på bunden vi alle kom, forsøgte 

at se os om. Godt vi alle med os lygter havde, det gjorde os nemlig glade. En enkelt krabbe 

at se, ak og ve noget måtte jo ske. Randi - det skarn var glad som et barn. Endelig at prøve 

med strømmen at flyde, dette moment hun virkelig måtte nyde. Jørgen også dykket nød, og 

var glad for sin lygtes glød. Ak og ve - lidt flere krabber kunne han se.   

 En ægte dykker gir aldrig igen, nej opfører sig som en vandglad ven. Med taxa’en var han 

klar med det samme til at hente, så vi ikke skulle vente. Bjarne ekstra hjælpsom måtte agere, 

da vi op i båden nu skulle være flere. Af dette kvitterede han med et smil så stor, at det 

kunne skimtes i det høje nord.   

Pause før dyk 2 med kaffe og hygge, og i gode madpakker tygge. Efter dyk nummer to 

hjemad igen vi sammen drog. En dejlig dykkerdag tog sin ende, vi håber vejret vil vende, så 

afsted vi kommer igen, skrevet af en dykkerven.   

 

  



  

RIB tur til Skonnerten Baltic  

Dato:  Lørdag den 24.9.2016  

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 – 27 meter (Top – Bund) 

 

Den firmastede skonnert Baltic blev bygget i 1919 på A.B. Baltic, Lemland i Finland. Skibet målte 

52,24 meter i længden og 10,29 i bredden, tonnagen var på 451,41 brt. og 353,95 nrt.  

Baltic lå i Strøby Ladeplads, det var søndag morgen den 1. oktober og man var klar til at afsejle, 

efter at have taget næsten 500 tons flint ombord, til Gustafsbergs Porslinsfabrik i Stockholm. Alt 

tegnede lyst, sigtbarheden var god og der blæste en frisk brise fra vest, gode forhold for et stort 

sejlførende skib. Ved 10-tiden om formiddagen, ankom man til det Tyske minefelt ud for Stevns, 

den Danske lods forlod Baltic, man kastede anker og afventede nu den Tyske minelods. 

Selvom besætningen arbejdede ved lænsepumperne natten igennem, steg vandet langsomt men 

sikkert og ved 3.00-tiden stod der over 1 meter vand i lasten. Kaptajnen vurderede nu situationen 

som faretruende og man afsendte derfor SOS signal, både ved at affyre nødblus og ved at morse 

med signallampen, imod det tyske minelodsskib. Det tyske skib kom straks til undsætning, tyskerne 

sejlede så tæt op under Baltics læside de kunne og besætningen fra det synkende skib, firede nu 

deres redningsbåd ud og blev samlet op i sikkerhed af tyskerne. Kaptajnen forlod som den sidste 

Baltic klokken 05.15 mandag morgen, kun medbringende skibets papirer. 

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/


 

 

RIB tur til Stella Mojac ”Slæbebåden” 

Dato: søndag den 9.10.2016  

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: 18 – 25 meter (Top – Bund) 

 

Stella Mojac af København blev bygget i 1960 som slæbebåd på 66 brt. Den kæntrede og sank under 

ukendte omstændigheder på rejse fra Søby til København under bugsering 

af slæbebåden Schlepper. Et flot og velbevaret vrag med en længde på ca. 25 meter. 

 

Vi har fået nye medlemmer i klubben og byder velkommen til: 
Anna Karina Gravad  Finnesvømmer 

Berit Bjældsø  Finnesvømmer 

René Langelund Larsen  Finnesvømmer 

Sofie Wedel Nielsen UV-Rugby 

William Schönherr  UV-Rugby Junior 

Morten Nielsen  Dykker med forbund 

Jørgen Arild Poulsen  Dykker med forbund og nitrox 
 

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



  

~~~~~OBS~~~~~NYE SVØMMEHALSTIDER ! ~~~~~OBS~~~~~ 

Langbaner: 

Mandage: 19.00 - 20.30 Bane nr. 1-3 Undervisning bane 1, Fridykning på bane 2 

Onsdage:  19.00 - 20.30 Bane nr. 1-2 til svømmetræning  

 

Morskabsbassin kan benyttes i det omfang, at der er ledigt 

 

Springbassinet: 

Mandage:  18.30 - 20.30 Undervisning & fridykning  

Tirsdage 18.30 - 20.30 UV-rugby 

Onsdage:  18.30 - 20.30 UV-rugby  

 

Man skal være ude af vandet inkl. have skyllet udstyr fx flasker, gear og være 

klar til at forlade svømmehallen kl. 20.30. 

  
Bemærk at svømmehallen er lukket for klubber i skoleferier 

 

~~OBS~~~~~OBS~~~~~OBS~~~~~OBS~~~~~OBS~~~~~OBS~~ 

Foto: Anders Olsen 

 
  

http://svoemmeland.dk/
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


 

 

Klub-kalenderen: september 2016 

Dato Dag Mål Sted Tid Turleder Mobil Antal Dybde 
30/8-
4/9 

Køge 
Festuge 

Frivillig hjælpere = 
penge i klubkassen Køge Torv 

 
Henry & Poul E. 24695363 alle 

 4/9 Søndag S103 Torpedobåd ”Als” Faaborg 7:00 Carsten Mølbak 21427000 12 34 

15-18/9 Weekend Lysekil Sverige 20:00 Carsten Mølbak 21427000 12 30+ 

24/9 Lørdag Baltic Rødvig 7:00 Carsten Mølbak 21427000 12 27 

25/9 Søndag Klubmesterskab UV-jagt  8:00 William Seifert 21219745 99  

9/10 Sørdag Slæbebåd Stella Mojac Rødvig 7:00 Carsten Mølbak 21427000 12 27 

 

Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside: 

www.koegedykkerklub.dk   
 

 

 

Klubtøj med logo kan stadig købes. 

Kontakt Jeanette via mail: 

kasserer@koegedykkerklub.dk eller 

telefon: 22413249 

 

 

 

 

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


  

OLDERNE 

Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag 

 

 

Fredag d. 26. august 2016  Kl 18:30 

 Svend Erik Jensen         56169546  svenderikj364@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  

 

Fredag d. 28. oktober 2016  Kl 18:30 

 John Dahlbæk         60678191 dahlbaek@gmail.com  

 Gøsta Persson         40112060 persson@oncable.dk   

 

Fredag d. 25. november 2016 Kl 18:30 

 Arne Åbjerg Larsen  20789720  arne@aabjerg.dk  

 Svend Erik Jensen         56169546  svenderikj364@gmail.com   
 

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

 

 
Foto: Anders Olsen 

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


 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



  

 


