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Bådehavnen 14, 4600 Køge   Mobil 40148775 
 

 

Klubbens svømmehalstider i Køge Svømmeland 2021 
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 

 
Tlf.: 2082 9700 

 
Web udvalg: 

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. 4 gange om året 

 

Forsidefoto leveret af: Søren Due Andersen 
 

 

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


  

Vi kan dykke, vi kan fange fisk og fridykke i havet – vi kan dyrke vores sport, 
men sådan er det ikke for alle klubbens medlemmer.  

UV-Rugby må stadig væbne sig med tålmodighed og ”træde vande” indtil 
svømmehallerne får lov til at åbne op.  

Køge Dykkerklub er en ansvarlig klub og vi passer på hinanden.  
Vi følger myndighedernes retningslinjer! 

Det kan være vanskeligt at holde rede på hvilke regler, der er gældende i øjeblikket, 
da de ofte skifter. Hvis du er i tvivl - søg information hos myndighederne.  

Læs om kommende klubture her i bladet 

Læs mails, som klubben sender ud og følg med på klubbens hjemmeside: 
www.koegedykkerklub.dk  

TJEK kommende arrangementer, dykkerture, UV-jagt mm. under fanen «Event» eller 

i kalenderen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. januar 2021 

Deltagere: Bo, Jesper, Palle, Morten, Peter A, Søren, Thomas  

Afbud: Peer  

1. I den ny garage, er der opsat endevæg, hylder og ophæng, samt der er blevet ordnet og ryddet fint 

op i klubben. 

2. Der er indkøbt et par god garagekoste til garagen/værkstedet – så brug dem. 

3. Palle har opsat papirservietholdere på toiletterne som erstatning for håndklæder. Dette blev gjort 

for at mindske risikoen for Coronaspredning. 

4. Indkøb af ny projektor til klubben, som vi har fået støtte til udestår. Dertil kommer køb af ny måtte 

til gang/værksted. 

5. Fra Køge Festuge har vi modtaget ca 30.500kr i forbindelse med aflysningen. Beløbet er et 

gennemsnit af de foregående to års indtægter. 

6. Bankskiftet til AL-Bank er stadig undervejs. Når dette er overstået, skal der to godkendelser til 

(kassereren og formanden) for at lave en overførsel. 

7. UV-jægerne og ikke mindst dykkerne vil gerne have en ny navigator/sidescanner til den store RIB. 

Tanken er at søge fonde, så vi får stort tilskud til den udskrivning – muligvis fra Køge Kommunes 

elitepulje, som også vores UV-jægere burde kunne få del i. 

8. Klubmodul kører nogle kampagner for at få hjemmesiden opdateret, og det er besluttet at vi går 

videre med dette (Søren, Thomas) så vi kan få vores hjemmeside moderniseret. 

9. Boesdal – der er kommet en nøgleboks op ved Boesdal, med en kode som skiftes jævnligt. Peter A 

(tel.:6116 8121) får koden tilsendt af kommunen og skal kontaktes, hvis du vil kunne låse bommen 

op og dykke i Boesdal. 

10. Generalforsamlingen afholdes normalt i første halvdel af marts. Men med Corona er intet normalt, 

så for at sikre at vi nok er på den anden side, har vi besluttet at udskyde generalforsamlingen til 17. 

juni. Indkaldelse følger. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes på Teams 25. marts 2021.  

På bestyrelsens vegne, Thomas 
 

http://www.koegedykkerklub.dk/


 

 

”Kullen-turen” fra den 12.-16. maj 2021 (Kr. Flyvfart) er flyttet til: 
Hindsgavl Camping v/ Middelfart 

 
Pga. Covid19 er ”Kullen” flyttet til Lillebælt til Hindsgavl Camping ved Søbadet. 

Book på online på:    www.hindsgavl-camping.dk.dk  
(skriv: ”Køge Dykkerklub” i bemærkningsfeltet). På pladsen kan der købes luft (ikke Nitrox). 

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

 
Til dem der ikke camperer, er der mulighed for at dykke med på dagsture. 

 
Giv besked til Carsten om du camperer eller kommer på dagsture. 
 
Spørgsmål og/eller yderligere information fås på: 
Mobil: +45 21427000 eller moelbak@post7.tele.dk 
 
Vi ses i Lillebælt 
 

De bedste dykkerhilsner  
Carsten Mølbak 

 

Dykning i Lillebælt  
Nok bedste stranddyk i Danmark  

I Lillebælt kan dykning være en 
oplevelse ud over det sædvanlige.  

Her findes nøgensnegle, snegle med 
hus, søpunge, søanemoner (eller sø-

nelliker som de også kaldes), lyserøde 
jordbærpolypper, buskhoved, fladfisk, 

torsk, kutlinger, tangnål og meget mere.   

Bæltet er kendt for de mange fine 
dykkersteder, der findes med kort 

afstand. Søbadet og Ammoniakhavnen 
besøger vi oftest. Lyngsodde, Lyngsbo 
er også interessante ligesom de andre 
steder. Vær altid på vagt i forhold til 

strømmen, der kan være jævn til stærk. 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhindsgavl-camping.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C74e4c7d3abe649126c6c08d904e2b8f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637546194067700010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E%2BqwseagTxALrYJYjh6oA6BsMPrNmrR6QYs5bGrxHyA%3D&reserved=0
mailto:moelbak@post7.tele.dk


  

Ribtur til Anders Martin  

 

Lørdag den 29. maj 2021 
Turleder: Carsten Mølbak 21427000 

Dybde: Top 16m - Bund 25m 
Bevis: CMAS * eller tilsvarende 

 
Dansk Sandpumper fra Frederikshavn på 
299 brt, 47 meter lang og 9 meter bred 
med Alpha Disel-motor på 368 hk.  
Bygget 1968 hos Schiffswert Oberwinter 
i Tyskland.  

Sprunget læk og forliste d. 10/10-1983. 
Flot vrag, der efterhånden er faldet en del sammen. Det har store flotte søanemoner og der ses 
en del krabber og torskefisk.  

Læs nærmere på www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. marts 2021 

Deltagere: Bo, Palle, Morten, Peter A, Peer, Thomas 

Afbud: Jesper, Søren  

1. I den ny garage, er den rigtige dør nu monteret. 

2. Vi har nu endelig fået oprettet konto i AL-Bank og begynder at overføre fra Danske Bank. 

Det betyder, at vi fremadrettet har to godkendelser (kassereren samt formanden) for at 

lave en overførsel. 

3. Vi har nu ansøgt DIF om 117.000kr til en ny kompressor. Det var troet, at ansøgningsfristen 

var midt marts, men grundet det høje beløb er det med i en anden pulje/runde med frist 31. 

maj. 

4. Morten vil arbejde på en ansøgning på vegne af UV-jægerne om en sidescanner til den store 

RIB fra Køge Kommunes elitepulje, 

5. Der har endnu ikke været gjort noget for at opdatere vore bedagede hjemmesidelayout. 

Det er besluttet at vi går videre med dette (Søren, Thomas) så vi kan få vores hjemmeside 

moderniseret. 

6. For den kommende sæson – som forhåbentlig normaliseres, har Peer ansøgt svømmehallen 

for vores nuværende tider samt langbaner tirsdag. 

7. UV-rugby Elite divisionsspillerne har genoptaget træningen i svømmehallen. Dog er 

springbassinet under renovation, så træningen sker i den dybe ende af langbanebassinet. 

8. Generalforsamlingen er som indkaldt på mail udskudt til 17. juni. Vi håber og regner med at 

corona-situationen har normaliseret sig så meget, at det er en sikker dato … 

 

Næste bestyrelsesmøde af holdes igen på Teams DEN. 18. maj kl. 19:00.  

På bestyrelsens vegne, Thomas 
 

 

 



 

 

SOMMER-HAVSVØM  
Begynder så snart vejret og vandet er varmt nok (klubben sender mail ud)  

Hver TIRSDAG kl. 18.30 hos Robert Veng, Brinken 60, Strøby Egede, 4600 Køge 

Vi svømmer med ABC-udstyr 

og våddragter, nogle bader, 

andre dykker måske. 

Omklædning i det fri er 

mulig hos Robert. 

Efterfølgende tændes op i 

grillen, så ta’ mad og drikke 

med til hyggeligt samvær. 

Det koster en flad 10’er,  

som går til gas til grillen. 

ALLE er velkommen! 
 

 

Generalforsamling 2021 
I henhold til § 12 i vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling i Køge Dykkerklub 

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30 i klubhuset, Bådehavnen 12, Køge 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab (kan ses i klubhuset) 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkommende forslag 

6. Valg af bestyrelse:   

Formand: Thomas Aakjer (modtager genvalg) 

Palle Møller (modtager genvalg) 

Jesper Nielsen (modtager genvalg) 

Morten Sloth Rasmussen (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 3. juni 2021. 

På bestyrelsens vegne 

Formanden 
 

 

 



  

Ribtur til Amigo  

 
Søndag den 13. juni 2021 

Turleder: Carsten Mølbak 2142 7000 
Dybde: top 21m - Bund 25m 

Bevis: CMAS ** eller tilsvarende 

 
Vraget er en 2 mastet skonnert, der 
var hjemmehørende i Lemvig. 
Tidligere navn er Start. Det er på 150 
brt, længde 28,5 m og bredde 6 
meter. 
Masterne er nedsprængt, men 
resten af vraget står flot som et 
”Anders And” vrag. 
Amigo var under bugsering fra Lemvig til Vesttyskland og sank den 20/12-1974. 

Læs nærmere på www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

 

HVIS VI MÅ – holder vi 
Skt.Hans-aften i klubhuset – onsdag den 23. juni kl. 18 

 
Pak madkurven til grill og tag det hele med til klubhuset sammen med familien 

Få en fornøjelig Skt.Hans-aften i selskab med andre fra Køge Dykkerklub. 

 

Grillen tændes op og vi hygger med vores medbragte  

mad inden vi kigger på bål på Nordstranden – forhåbentlig! 

 

 

 

 

 

 

 
Velkommen til en skøn aften i dykkerklubben 

Grillen er klar fra ca. kl. 18 

Kabyssen er selvfølgelig åben for salg af diverse drikkevarer 

 

Mvh. Kabys udvalget 
 

 
 



 

 

Ribtur til Malene Slotø 
 

Lørdag den 26. juni 2021 
Turleder Carsten Mølbak 21427000 

Dybde: Top 16m - Bund 24m 
Bevis: CMAS ** eller tilsvarende. 

Dansk coaster på 353 brt., bygget i 

1956 på Husumer Shiffwerft med 

navnet Jørgen Vesta og Svendborg 

som hjemhavn.  

Skibets mål var ca. 50m i længden 

og 8.25m i bredden. 

I 1977 fik skibet navnet Malene Slotø og var fra da af hjemmehørende i Randers. 353 BRT. 
 

Malene Slotø af Randers var på rejse fra Rotterdam til Høganæs med bauxit. Den 9/2-1985 fik 

det maskinstop pga. kølevandssvigt og sat på grund ved Hesselø. Senere gik det tabt under 

bugseringen den 15/3-1985. Der er begyndende sammenfald flere steder.  

Vraget er smukt begroet af søanemoner. 

Læs nærmere på www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

 

Foto: Peter Josephsen 

 



  

Ribtur til Runuchi 
 

Søndag den 11. juli 2021 
Turleder: Carsten Mølbak 21427000 

Minimum certifikat CMAS * eller 

tilsvarende 

Dybde top 1m - Bund 8m 

Skibet hedder i officielle registre 

Runuchi, men navnet er måske 

snarere Rynooshy. Skibet var et 

motorskib af stål fra Sovjet. Det var 

bygget i 1958 i Ungarn, 1211 BRT.  

Det forliste den 23/9-1965 efter 

kollision med dampskibet Rundal.  

Vraget ligger på sandbund, og er ret begroet af muslinger. For- og agterskibet er kun delvis 

intakt og ligger på styrbord side. I midterskibet er skibssiderne og dækket fjernet i forbindelse 

med bjærgning af last m.v. Der er frit ned til maskinrummets 2 motorer. Rester af agter- 

bygningen ligger langs skibssiden. Skruen er fjernet, og der ligger mange vragrester rundt 

omkring vraget bl.a. skorstenen og en kæde.  

Efter forliset var Runuchi ejet af AB Alicante i Malmø, som bjærgede lasten af koks. Man 

forsøgte også at bjærge vraget, men det blev 

opgivet. 

Læs nærmere på www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

 

Fotografer: Søren Due Andersen – øverste billede.  
 



 

 

 

Ribtur til Baltic  

Lørdag den 24. juli 2021 

Turleder: Carsten Mølbak 21427000 

Certifikat CMAS ** eller tilsvarende 

Dybde top 18m - Bund 22m 

Skibet Baltic var en 4-mastet 

bramsejlskonnert af træ, 52 m lang, 

10 m bred og en dybde på 3.44 m. 

Baltic var målt til 451 BRT. 

Skibet forliste den 2/10-1939 og ved forliset var det lastet med 500 tons sortflint fra Strøby 

Ladeplads til svensk havn. Søndag d 1/10-1939 måtte skibet ankre og afvente tysk minelods 

gennem minefeltet mellem Falsterbo og Møen. Vejret var dårligt og mandag mellem kl. 10 og 

11 sank skibet efter at være hugget læk af ankerkæden.  

Alle ombord blev reddet af et nærliggende tysk vagtskib, som senere blev taget i land af lodsen 

i Rødvig. 

Mere info www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

 
Foto: Carsten Mølbak. 
  



  

Ribtur til Jacoff Prosoroff S/S (Russeren) 

Turleder: Thomas Aakjer 24607185 

Lørdag den 07. august 2021 

Dybde: Top 26m - Bund 31m 

Bevis: CMAS ** eller tilsvarende 

Kaldes også "Russeren" pga. af 

navnet på skibet. Stort jern-

sejlfragtskib på 2700 BRT.  

Bygget til Emil Neumann Lübeck, 

som JACOFF PROSOROFF i 1883 hos Georg Howaldt, Kieler Schiffswerft, Dietrichsdorf på 925 

brt, 66m langt 8,7m bred med en dampmaskine på 350 psi. Under sejlads fra Oxelösund til 

Rotterdam med jernerts sejlede skibet fast i pakis nord for Møn. Efter nogle dage blev det 

konstateret at skibet var læk fra isens pres og at det snart ville synke. Besætningen nåede at 

redde en del inventar, inden skibet krængede rundt i isen og sank den 22/2-1893.  

Vraget er meget ødelagt, da der er bjærget metal. Stævnen er vredet til bagbord og styrbord 

side er faldet sammen, så den nu ligger ovenpå bagbord side. Midtskibs ligger en meget stor 

træmast og nogle bomme på langs, i midten af vraget og ude i bagbord side er pladerne faldet 

af, så spanterne er blottede på 3 – 4 meter af skrogets længde. Agterenden er også meget 

nedbrudt, men vraget er stadig sammenhængene, om end noget rodet. Der er tidligere fundet 

mange fine ting i vraget, men det er slut nu, da alderen har passeret de magiske 100 år (fra 

forliset). Der er normal god sigt på vraget 8–10m er ikke ualmindeligt og der ses ofte torsk.  

Mere info www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

 
Foto: Søren Due Andersen 



 

 

Ribtur til Dr. Eichelbaum (M1108) 

Søndag den 5. september 2021 
Turleder: Carsten Mølbak 21427000 

Dybde Top 24m - Bund 29m 
Bevis CMAS ** eller tilsvarende 

Kaldes også det "skæve vrag".  
Minestryger M 1108 fra Hamburg var 
tidligere en fiskekutter under navnet 
Dr. Eichelbaum HH 233. Bygget i 
1937 hos Howaldtswerke AG., 
Hamburg til H. Fock, Hamburg, 476 
brt, 53m langt, 8m bredt med en III-
Exp. maskine på 850 psi, 1kedel, 12 
kn. Solgt i 1939 til K. A. Gehrts, 
Hamburg og senere i 1939 overtaget at Kriegsmarine som M 1108 (minestryger). 
Den 13/04-1940 kl. 13.45 blev det kollideret med det danske dampskib SCANDIA fra A/S D/S 
D.F.K., København på 1709 brt. Et besætningsmedlem omkom. 
 
Det var en armeret tysk trawler minesprængt under 2 verdenskrig. Vraget er meget velbevaret. 
Det ligger på skrænten til dybvandsruten og med en hældning på 20 til styrbord. Det nederste 
af dækket ligger i 24 m dybde. Der kan svømmes igennem styrehuset og flere steder kan man 
komme ind i vraget. Der kommer ofte store skibe tæt forbi dykkerstedet. Pas på, da der stadig 
er mulighed for ammunition på vraget. 

Mere info www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

Ribtur til Bonita M/S 
 

Lørdag den 18. september 2021 
Turleder: Carsten Mølbak 21427000 
Minimum certifikat CMAS ** eller 

tilsvarende 
Dybde top 18m – Bund 42m 

Dansk motorskib bygget i 1930 på 
Ålborg Maskin- & Skibsbyggeri, skibet 
var på 3198 brt. og dets første navn 
var Skule. Bonita var på rejse fra Luleå 
til Holtenau med jernmalm til den 

Tyske krigsindustri den 14/10-1941, da skibet blev påsejlet i bagbords side af SS Bojan, med så 
voldsom kraft at det sank på meget kort tid. Kun 4 ud af 25 besætningsmedlemmer blev reddet 
af Bojan´s besætning, heriblandt kaptajnen, der reddede sig ud af et vindue, idet han var 
spinkel. Kollisionen skyldtes delvis Bonita´s afskærmede lanterner, som ellers var normalt at 
føre under krigen. 
På et vrag af denne størrelse, er afstandene så store og detaljerne så mange, at det kan være 
svært at bevare overblikket, selv efter flere dyk. Vraget er fin intakt og der er ofte god sigt.  
 
Mere info www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

 

 



  

 
 



 

 

OLDERNE 
 

Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag 

  
 Fredag d. 28. maj 2021    Kl. 18:30 
  Inge Birthe Rønholt        25143356  roenholt47@gmail.com    
 John Dahlbæk         60678191  dahlbaek@gmail.com   

 
 Fredag d. 25. juni 2021    Kl. 18:30 
 Jimmy Lund            22310543  jimmylun@gmail.com 
 Gøsta Persson         40112060  persson@oncable.dk  
 
 Fredag d. 30. juli 2021   Kl. 18:30 
 Arne Åbjerg Larsen   20789720  arne@aabjerg.dk 
 Svend Erik Jensen          40749546  svenderikj364@gmail.com 
 
 Fredag d. 27. august 2021   Kl. 18:30 
 Connie Andersen        61788366  cia-la-14@vip.cybercity.dk 
 Inge Birthe Rønholt         25143356  roenholt47@gmail.com 
 
 Fredag d. 24. september 2021  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 
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😊 BOBLEN søger billeder og historier 😊 

Har du dykkerbilleder fra klubture, UV-Jagt osv. som BOBLEN må få 

til klubbladet? 

Har du en go’ historie eller noget andet, som du gerne vil fortælle 

andre klubmedlemmer om – så send/skriv til:  

boblen@koegedykkerklub.dk 
 

Vidste du at:  

Hvis du klikker på ”INFO” og vælger ”Diverse” på klubbens hjemmeside, så får du adgang til en 

masse information, som kan være nyttig for dig. 
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