
 

 

O 

O O 

O 

BOBLEN 

O  
 

O
 

      

Februar 2020 

 
Fastelavn søndag den 23. februar 

Medlemskort kan være vedlagt 

 
  



  

 

Bådehavnen 14, 4600 Køge   Mobil 40148775 
 

 

Klubbens svømmehalstider i Køge Svømmeland 2019/2020 
Bemærk: svømmehallen er lukket for klubber i skoleferier 

 

Mandag:   19.00 - 20.30  3 langbaner (bane 1-3)  

18.30 - 20.30  springbassinet (dykkerundervisning) 
 

Tirsdag: 18.30 - 21.00  springbassinet (UV-Rugby) 
 

Onsdag: 19.00 - 20.30  2 langbaner (bane 1-2) 

18.30 - 20.30  springbassinet (UV-Rugby) 
 

Vi har kantvagt ved langbanerne, som deles mellem 2 medlemmer pr. gang.  

Vagtplanen findes på hjemmesiden 

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
http://svoemmeland.dk/
http://svoemmeland.dk/
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:   Palle Møller 
Kasserer:   Bo Gjerløv Sørensen 
kasserer@koegedykkerklub.dk 
Sekretær:   Jesper Nielsen  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Peer Christensen 

 
Tlf.: 2460 7185  
 
Tlf.: 3012 6009 
Tlf.: 3139 1856 
  
Tlf.: 2328 8903 
 
Tlf.: 6160 9989  

 
Turudvalg: 

o Carsten Mølbak 
o Thomas Aakjer 
o Annie Mikkelsen  
o Peter Wium 

o Dennis Olsen 

o Palle Møller 

o Morten Rasmussen 

Morten Rasmussen 
Peter Adelhejd Pedersen 
Suppleant: Søren Due Andersen 
Revisor: Tina Wium  
Revisor suppl.: Morten Printzlau 

Tlf.: 2339 4445 
Tlf.: 6116 8121 
Tlf.: 3027 3601 

 
Materialeudvalg: 

o Carsten Mølbak 
o Jesper Nielsen 
o David Gravenhorst 

o Ivan Møller 

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

undervandsrugby@koegedykkerklub.dk 
o Peer Christensen 
o Majbrit Birk Olsen 
o Morten Rasmussen 

uvjagt@koegedykkerklub.dk 

 
Tlf.: 2121 9745 
 
Tlf.: 6160 9989 
Tlf.: 2285 6650 
Tlf.: 2339 4445 
 

 
Kabys og festudvalg: 

o Henriette Hansen  
o Robert Veng 
o Hanne Klein 
o Peter Klein 
o Majbritt Birk Olsen 
o Ivan Møller 

Annoncesalg: 
o Peter Wium 
o Solveig Bruhn 

 
Tlf.: 2082 9700  
Tlf.: 2030 6166 

 
Web udvalg: 

o Lars Bock 
o Thomas Aakjer 

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

poul@famengell.dk 

 
Tlf.: 2469 5363 

 
 

Indlæg til BOBLEN 

Ansvarlig Klub Instruktør: 
o Carsten Mølbak 
o Jan Samsing 

 
Tlf.: 2142 7000 
Tlf.: 3033 3626 

 sendes til: 

boblen@koegedykkerklub.dk 
 

Redaktør Boblen: 
o Else Aagaard 

boblen@koegedykkerklub.dk 

 
Tlf.: 2446 1033 

 Bladet udkommer fysisk 
ca. 6 gange om året 

 

Forsidefoto: Robert Zimmermann 
 

 

KØGE DYKKERKLUB 

En Klub for alle  

VIL DU VÆRE MED? 

Danmarks bedste dykkerklub! 

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 bestyrelsesmøde d. 10. december 2019 

Deltagere: Bo, Jesper, Morten, Palle, Peer, Søren, Thomas,  
Afbud: Peter A, 
 
1. Garagebyggetilladelsen lader stadig vente på sig. Der har været kommunikation med kommunen 

mht. til brandsikring imod nabobygningen. Håbet er stadig en byggetilladelse dette år. 
2. Når den forventede nye garage skal bygges, regner vi med at låne to containere på marinaen til 

opbevaring af den lille gummibåd samt grej. 
3. Søren og Jan Samsing diskuterede sidste år et projekt med udlægning af kæde samt poster ved 

Pieren med Stevns kommune. Kommunen ville drive det videre, men der er vist ikke sket meget. 
Søren følger op. 

4. Tracking af gummibåde. Jesper har undersøgt, og Diims trackere findes ikke mere. Thomas 
kontakter forsikringen – de synes heller ikke at vide noget. 

5. Mobilpay. På trods af prisen på ca. 600kr/år for at have Mobilpay, er det besluttet at klubben 
vedbliver at modtage via mobilpay. 

6. Der vil blive lagt nogle fridykkerbøger i Dykkerklubben fra Morten Villadsen, mod at han bliver 
nævnt i forbindelse med fridykkerhjemmesiden. Søren finder et passende sted på UV-jagt siden. 

7. Afslibning af gulv i klubhuset (overetage) + trappe. Peer indhenter tilbud. 
8. Indsendelse af erklæring mht. børneattester til kommunen (Thomas). 
9. Datoen for klubbens generalforsamling er sat til 12/3. Denne gang forventes rettidig alle-mail. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 28. jan. 2020 kl. 19:30 
 
På bestyrelsens vegne, Thomas 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. januar 2020 

Deltagere: Bo, Jesper, Palle, Peter A., Søren,  
Afbud: Peer, Morten, Thomas, 
 
1. Der har tidligere været kontakt med Stevns kommune om at udlægge en dykkerbane ved Pieren. 

Der har været stille ved kommunen i lang tid. Søren tager fat i kommunen. 

2. Det gamle trackersystem (Diims) i den store gummibåd er udfaset. Vi kan stadig spare en del 

penge på forsikringen til den store RIB, med en GPS tracker. Carsten har foreslået en løsning, 

Jesper og Carsten ser på monteringen.  

3. Dykkerklubben har tidligere deltaget i Brugerrådet for marinaen. Vi har fra bestyrelsen pt. ingen 

deltager. Skulle du have lyst til at deltage på klubbens vegne (et par gange i kvartalet) giv os en 

melding.  

4. Klubbens regnskab for 2019 er ved at være klar, og vil blive lagt i klubben.  
5. Generalforsamlingen er sat til 12. marts, og indkaldelse vil blive udsendt pr. mail samt opslået på 

hjemmesiden jf. vedtægterne 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 12. marts 2020 kl. 17:30 
 
På bestyrelsens vegne, Thomas 
 
 

Flasker, der har været til trykprøvning, er kommet retur og må 
meget gerne hentes i klubhuset.  



 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 

Hermed indkaldes i henhold til § 12 i vedtægterne til ordinær generalforsamling i Køge dykkerklub 
torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.30 i klubhuset, Bådehavnen 12, Køge. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Fremlæggelse af regnskab  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Behandling af indkommende forslag  

6. Valg af bestyrelse:    

• Kasserer: Bo Gjerløv-Sørensen (modtager genvalg)  

• Peer Christensen (modtager genvalg)  

• Peter Adelhejd Pedersen (modtager genvalg)  

• Palle Møller (modtager genvalg)  

 7. Valg af suppleant til bestyrelsen  

• Søren Due Andersen (modtager genvalg)  

8. Valg af revisor og revisor suppleant  

9. Valg af udvalg  

10. Eventuelt  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 
torsdag den 27. februar 2020. 

På bestyrelsens vegne  
Formanden 

 

 



  

Fastelavn 2020 

 Søndag den 23. februar kl. 13:00 i klubhuset 
Børn og voksne slår ’Katten af Tønden’ 

 
 

Vi begynder kl. 13 med børnene, der slår til 

’Tønden’ uden for klubhuset.  

Alle børn er velkomne og meget gerne 

klædt ud 

 

Derefter klæder de voksne om, hopper i 

vandet og slår til tønden, som hænger 

over vandet i lystbådehavnen!! 

De seje iført våddragter - andre iført 

tørdragter! 

 

Der er præmier til konger, dronninger og bedste udklædninger  

- både for børn og voksne.  

Vi håber igen i år at se rigtigt mange til fastelavnsfesten!  
 

 

Kabyssen byder som sædvanlig på hjemmebagte fastelavnsboller og selvfølgelig varm 

kakao, kaffe/te og til overkommelige priser. 
                    

                   

 

  

 

 

 

Ta’ familien med og få en fornøjelig dag i klubhuset! 
 

   

                          Mvh. Kabysudvalget 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.historie-online.dk/special/faste/&ei=I6qNVNGwFMbiO_C9gbgM&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNFYYy6-eIkckPhoQgrAj9O8cjNYkA&ust=1418656658901184


 

 

 

Nu er det Kullen tid igen - fra 20. maj til 24. maj 2020 

Traditionen tro, og det er 37. gang, er Køge Dykkerklub på Kullen i Sverige 

i Kristi Himmelfartdagene. 

Husk at tage familien med - det er slet ikke kun for dykkere. 

Vi camperer igen på Mølle Camping: http://firstcamp.se/molle/ 

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. Den læsses tirsdag d 19. maj kl. 18.00 i klubben. 

  

Tilmelding: På klubbens hjemmeside og senest d. 7. maj 2020! 

Pga. reservation af plads og øvrig planlægning, vil jeg gerne have en tilbagemelding 

om antal nu – send en mail til: moelbak@post7.tele.dk med emnet ”Kullen” 

 

Lidt om priser:  

      Dykker:  Fællesudgifter til grej-transport, gummibåde, benzin m.m.: ca. 200 kr./dykker 

      Camping: Campingvogne & telte (max 5 personer) ca. 300 svenske kr./døgn inkl. el. 

 

Indtjekning: Meld ankomst i receptionen, sig det er fra Køge Dykkerklub og kør direkte til 

pladsen. Carsten viser dig pladsen og han afregner for alle (lejerpas er ikke 

nødvendigt). 

 

Med venlig hilsen  

 

Carsten Mølbak 

e-mail: moelbak@post7.tele.dk 

  

http://firstcamp.se/molle/
mailto:moelbak@post7.tele.dk
mailto:moelbak@post7.tele.dk


  

Undervands Jagt - hvordan er reglerne? 
 

Midt i august sidste år blev det i Danmark forbudt at fiske med undervandsharpuner, hvis de anvendes 

sammen med åndedrætsudstyr til brug under vand (lungeautomat) eller om natten fra solnedgang til 

solopgang. 

Og hvad betyder det så for os ”vandhunde”? 

At al fiskeri med harpun og håndspyd kun er tilladt, hvis du fridykker og kun når det er lyst dvs. 

mellem solopgang og solnedgang. Sådan er det! 

Men hvad ellers? 

Det er fortsat tilladt at undervandsjage med lygte, lasso, snare og de bare hænder og medbringe din 

dykkerkniv (fisken skal jo aflives) uanset tidspunkt på døgnet.  

Andre regler? 

Undervandsjægere er lystfiskere og som UV-jæger skal du sætte dig ind i og overholde gældende 

lovgivning, der er for lystfiskere. Du skal have et gyldigt fisketegn =(fås via hjemmesiden: 

www.fisketegn.dk), du skal kende til fredningsbælter og -zoner, fredningstider og mindstemål for 

fisk, du må ikke fange fredede fisk, og så må UV-jægere kun jage og fange fisk i saltvand (ved fangst i 

ferskvand gælder særlige regler, som ikke er nævnt her).  

Og så må UV-jægere, ligesom andre lystfiskere, ikke udbyde og sælge sin fangst til andre. 

For at købe og bruge en 

harpun skal man være 

mindst 18 år.  

En harpun er trods alt et 

våben (dog findes der 

undtagelser for de 16-17-

årige; spørg hos Politiet. 

Og da harpuner er våben, 

er det godt at kende til 

våbenlovgivning fx er det 

dumt at køre rundt med 

harpunen i bilen, når turen 

ikke er om dykning.… 

Ligesom dykkerkniven 

heller ikke skal tages med 

på byturen. 

Du kan læse mere om UV-

jagt, lystfiskeri og regler 

her: 

www.sportsdykning.dk,   

www.undervandsitetet.dk 

www.fiskeristyrelsen.dk 

www.politi.dk  

 

Knæk og bræk 

 

http://www.fisketegn.dk/
http://www.sportsdykning.dk/
http://www.undervandsitetet.dk/
http://www.fiskeristyrelsen.dk/


 

 

RIB tur til S. S. Minos (Hellfrid Bissmark) 

Dato: Lørdag den 14. marts 2020 

Afgang fra klubben: 7.00 til Rødvig Havn 

 Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas ** 

Dybder: 16 – 26 meter (Top – Bund) 

 

Tysk damper på 693 brt., 55,38 meter lang og 7,99 meter bred. Skibet blev bygget hos Naval Works Co. 
Ltd. i Southampton, for D.G. Albis i Hamburg og fik navnet Albis. Den 29. september 1898 blev skibet 
solgt til D.G. Neptun i Bremen og fik derefter navnet Minos. 

Minos var på rejse fra Windau til Hamburg med en last chilesalpeter og stykgods, den 19. januar 1913. 
Kort efter at have passeret Hammer Odde, kolliderede Minos frontalt med en anden tysk damper; 
Haparanda. Det var blæsende og usigtbart vejr og da Minos tog meget vand ind gennem stævnen, som 
nærmest var flækket fra lønningen og helt ned under vandlinien, valgte man at forlade skibet. Efter kort 
tid i redningsbådene, blev besætningen samlet op og indlogeret i Haparanda. Man så på grund af 
vejrforholdene ikke Minos synke, men antog at det måtte være sket kort tid efter at skibet blev forladt. 
På 27 meters dybde, ligger vraget nu ved sin allersidste kajplads, i lastrummene står og ligger trætønder 
og kasser, som om nogen var i færd med at laste eller losse. Læseren skal mere tage det beskrevne som 
et udtryk for min fantasi, end for vragets tilstand, men det er sjovt at se tønderne med chilesalpeter stå 
stablet og surret - og tænke sig, at dette arbejde blev gjort for mere end 90 år siden. Vraget er nemlig 
meget nedbrudt og sammenfaldet, hele agterenden er faldet sammen og er fuld af mistede garn og 
trawl. Midtskibs er vraget rimelig intakt, men dækket omkring maskinrummet er sunket noget sammen 
og også her er der en del trawl. Frem mod stævnen er vraget mere helt og det er især her, at man kan se 
tønder og kasser i lastrummene. Helt ude i stævnen er kollisionsskaden tydelig, en meter til styrbord 
fraskibets stævn, er det dybe hak som gaber ½ meter og ved siden af selve kollisionshullet, kan man se 
hvordan kollisionen har deformeret vraget, langt hen af skibssiden. 
 

Kalenderen opdateres jævnligt på: 
www.koegedykkerklub.dk 

TJEK kommende arrangementer, dykkerture mm. 

Under fanen «Event» kan du læse mere om dykkerturene 
  

http://www.koegedykkerklub.dk/


  

RIB tur til M/S Villon 

Dato: Søndag den 28. marts 2020 

Afgang fra klubben: 7:00 til Simrishamn Sverige 

 Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00 

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  

Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas ** 

Dybder:  30 – 38 meter (Top – Bund) 

 

Svensk coaster på 405 brt. bygget i 1959 på A.B. Kustvarvet i Höganäs, skibets mål var 45,21 meter i 

længden og 8,32 meter i bredden. 

Skibet sank natten mellem den 1. og den 2. december 1986 under en hård kuling hvor skibet fik 

slagside og til sidst sank. 

Vraget står i dag køl ret på 38 meters dybde, på en hård lerbund. Allerede fra 15 meters dybde, kan 

man se masterne som står op endnu og følge en af dem ned til vragets dæk, på omkring 30 meters 

dybde. Herefter er der utrolig mange detaljer i alle retninger. Selvom jeg normalt ikke finder nyere 

vrag interessante, kan jeg alligevel godt blive grebet af det, når vraget er så fuldstændig intakt med 

master og det hele og når sigten samtidigt er så god som her. Der er indendørs muligheder i flere 

etager, men selvom vraget er ret intakt og endnu ikke er fyldt med mudder, er den slags temmelig 

farligt og kræver forberedelse. Men jeg vil alligevel mene, at dette er det perfekte begyndervrag, 

også selvom nogen nok synes det er en anelse for dybt for begyndere. Som forsvar for min holdning, 

vil jeg fremføre at sigten altid er god og at vraget er fri for garn og trawl. Masterne og de øverste 

dele af vraget, vil være en vældig udfordring uden at være kompliceret og give et imponerende 

indtryk, uden at vedkommende behøver komme dybere end 30 meter. 
 

Indlæg til BoBlen modtages med kyshånd 😊 

Har du været på dykkertur, UV-Jagt, fridykket eller spillet UV-Rugby 

og har en oplevelse, historie eller noget andet, som du gerne vil 

fortælle andre om – så skriv til:  boblen@koegedykkerklub.dk 

Billeder modtages med stor glæde. 
 

mailto:boblen@koegedykkerklub.dk


 

 

 

Nytårsdykket i Lillebælt 11. januar 2020 

Af Else Aagaard 

Vanen tro var årets første januar-dykkertur henlagt til smukke strømfyldte Lillebælt og i år fandt den 

sted i Ammoniak Havnen. 20 dykkere valgte at trodse kulden og blæsten og tage en tur i det 6 °C 

kolde bælt. Et par endda i våddragter – de seje!!!   

Heldigvis havde 

Carsten og 

Palle sørget for 

gullaschsuppe 

og brød, og 

Annie, der ikke 

skulle dykke, 

stod for at 

holde den 

brandvarm, 

mens de 10 

dykkerhold 

skiftevis kom 

retur, så fingrene kunne blive varme igen. Annie havde også bagt en meget lækker chokoladekage - 

mums       

Som makker fik jeg Søren Due og det er altid skønt at dykke med en UV-fotograf. De har masser af 

tid og ikke mindst masser af lys. Jeg har vist et ry, der handler om at min dykkerlygte sjældent er 

ordentligt opladet eller også er den helt flad, og det blev også tilfældet under dykket! 

Det var et skønt dyk og igen blev fik jeg bekræftet i, at Lillebælt er smukt under overfladen uanset 

hvilket dykkerspot vi havner på. Der er så meget at kigge på fra vi gik i vandet og til vi nåede til 20-25 

m. Dybere bliver det noget kedeligere er min erfaring.  

Med eller uden lygte; 

Lillebælt var 

bælgmørkt denne 

januar dag, men vi fik 

fundet og set en 

masse spændende 

under overfladen fx 

planter og svampe, 

krabber, fisk og 

søstjerner, samt 

snegle med og uden 

hus. Bl.a. de helt 

bittesmå 

nøgensnegle, der 

næsten ikke kan ses 

med det blotte øje. Den på billedet her til venstre var kun få millimeter. Så er det altså ok, hvis nogle 

ikke fik set dem selvom makkeren pegede på noget.   



  

Vi så også en ”kæmpe” 

nøgensnegl, der kaldes: 

Stor trådsnegl (Aeolidia 

Papillosa), billedet til 

venstre. Den målte ca. 2 cm 

i længden. Jeg har ikke 

tidligere set dem i den 

størrelse. Har læst at de 

samles her i yngletiden og 

at størrelsen ikke er 

usædvanlig. 

 

 

Alle fik et skønt dyk – og nogle valgte at tage 2, nu de var kommet til Jylland. De i våddragter fik til 

sidst varmen igen, så humøret var højt da vi drog tilbage mod Djævleøen. Jeg fik igen bekræftet, at 

Lillebælt er noget af det smukkeste vi har under overfladen uanset hvilket dykkerspot jeg havner på 

derovre. Der er så meget at kigge på lige fra vi går i vandet og ned til 20-25 m. Dybere bliver det 

noget kedeligere for mig, da bunden her er mere grå og trist at se på. 

Tak Diana og Thormod for 

at jeg måtte køre med i 

jeres bil. Tak til Søren Due 

Andersen, for at ville dykke 

med mig og for at Boblen 

må vise Sørens billeder. 

Tak til Carsten for igen at 

arrangere, planlægge og 

gennemføre årets første 

dykkertur      Skøn dag! 
 



 

 

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

 Fredag d. 28. februar 2020 Kl. 18:30 
  Arne Åbjerg Larsen  20789720  arne@aabjerg.dk  
  Svend Erik Jensen         40749546  svenderikj364@gmail.com 

 Fredag d. 27. marts 2020 Kl. 18:30 
  Connie Andersen       61788366  cia-la-14@vip.cybercity.dk 
  Inge Birthe Rønholt       25143356  roenholt47@gmail.com 

 Fredag d. 24. april 2020 Kl. 18:30 
  Jimmy Lund           22310543  jimmylun@gmail.com  
  John Dahlbæk        60678191  dahlbaek@gmail.com 

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

 

Kender du nogen, der vil være med i Danmarks bedste dykkerklub? 

• Vi tilbyder prøvedyk til interesserede - læs videre under ”Uddannelse” på hjemmesiden! 
• Vi har plads til dig, uanset din erfaring, certificeringstype (CMAS, PADI, SSI, IANTD etc.) 

og dykkermæssigt ambitionsniveau. 

Vi kalder os Danmarks bedste, fordi vi er 

en klub der: 

• Har et højt aktivitetsniveau: dykninger, 
undervandsrugby, uddannelser og sociale 
arrangementer, hvor der er noget for alle. 

• Jævnligt arrangerer ture både i 
nærområdet og længere væk - fra Søndre 
Mole til Mexico. 

• Selv uddanner dykkere på stort set alle 
niveauer og sætter sikkerheden højest. 

• Vel nok har Sjællands bedste faciliteter 
med eget klubhus på Marinaen i Køge. 

• Har eget kontinuerligt blandeanlæg for 
medlemmer certificeret til dykning med 
Nitrox - og i øvrigt også kan blande mere 
eksotiske gasser til tek-dykkere. 

• Er på toppen med to RIB-både og meget 
andet udstyr. 

 
Er du interesseret, kan du enten skive til klubbens e-mailadresse: info@koegedykkerklub.dk, 
komme forbi klubben torsdag aften, hvor vi har klubaften fra kl. 19:30 eller ringe til Thomas 
på 2460 7185 (efter kl. 18). 
 

mailto:arne@aabjerg.dk
mailto:roenholt47@gmail.com
http://koegedykkerklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=10
mailto:info@koegedykkerklub.dk


  

Har du lyst til at lave mad til fællesspisning? 
fx første torsdag i måneden!  

 

Hvis du også synes, at fællesspisning er 

en god måde at være sammen med 

andre på, og du samtidigt har lyst til at 

lave mad til mange, eller være med til 

at lave maden, så kontakt Jytte på tlf. 

2463 8609 eller sendt en mail: 

jesper.jytte@os.dk 

 

 

 

 

 

 

Madaftner vil fremgå under ”Event” på hjemmesiden, hvor du kan læse om 

menuen og tilmelde dig. Børn spiser med til ½ pris. 
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Kalender - Køge Dykkerklub 

 
 

Du kan fortsat betale med mobilpay i Kabyssen:  

 Køge Dykkerklub har nr.: 57291 


