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Formandens beretning 2014 i Køge dykkerklub
Når det nærmer sig at det igen er tid til generalforsamling i klubben, så begynder jeg og gå lidt og
tænke over året der er gået.
Det er 15 gang i træk at jeg skal afholde min beretning som formand. Så man går lidt og tænker om det
snart er blevet som den kendte fortælling om den 90 års fødselsdag der bliver sendt til nytår, og at vi
køre i den samme rille.
Nej det år vi har været igennem har ikke været som de øvrige år. Der har været mange aktiviteter som
vi ikke har prøvet før, og det er godt for klubben at der sker nye ting.
Vi startede året med at gå over til et nyt medlemssystem og det gav sine udfordringer. Vi mistede en
del medlemmer der ikke havde dykket i mange år, så der blev renset godt ud i de ikke aktive og i de
passive medlemmer.
Vi er heldigvis i løbet af året igen kommet op i nærheden af det antal medlemmer som er godt for
klubben. Således er vi dags dato 186 medlemmer i klubben.
Med det nye klubmodul har vi også fået ny hjemmeside, jeg syntes at det er blevet en flot side vi kan
være stolte af.
Vi vil også i år se at regnskabet opbygget på en ny måde, dette for at gøre det lidt lettere for vores
kasserer og hendes hjælper. Det regnskab som i år er fremlagt er udtaget fra det nye system.
I bestyrelsen er der også sket noget i år, vi har haft glæde af at William som er suppleant har deltaget i
vores bestyrelsesmøder, det har været rart at få informationer om de aktiviteter der sker hos vores
medlemmer i UV-rugby afdelingen i daglig tale Søkøerne.
Der er også ved at komme mere aktivitet i vores UV-jægere.
I år har vi også fået godkendt en hel ny aktivitet i klubben. Klubben blev i efteråret godkendt til at
uddanne junior dykkere. Det er flaskedykkere der kan starte når de er 8 år gammel.
Vi fik godkendt en instruktør og 6 junior trænere.
I dag har vi et hold i klubben på 14 juniordykkere der bliver uddannet til bronze og sølv dykker.
Jeg håber at vi i sommer kan sammensætte nogle gode strandture for både store og små
flaskedykkere.
Det eneste problem vi har, er at forbundet ikke er klar med den uddannelse for voksne der skal dykke
med børn. Jeg har rykket teknisk udvalg mange gange men der sker ikke noget.
Der har igen i år været mange gode dykkerture både med rib båden og som strandture, men med den
fantastiske sommer var der også masser af muligheder for at komme i vandet.
Jeg håber at vi i den kommende sommer får lige så mange gode ture. Så en kraftig opfordring til at i
skal se og få jer tilmeldt, så i kan komme i vandet.
Her på havnen sker der også mange ting. Året startede med at der forsat var planer om at opstille 4-5
store vindmøller på de nye dækmoler. Det gav en masse møder og en fælles modstand fra alle klubber
på havnen. Det lykkedes at få dem lagt i målposen, i første omgang.
Jeg tror at det var heldigt at det var valgår, så der var mange politikere der var bange for at miste
stemmer hvis de var fortaler for de store møller.

Vi fik også en ny kommune plan der omhandler Køge marina. Der havde i lang tid været ønske om at der
skulle arbejdes videre med den visionsplan der var blevet udarbejdet, i fælleskab på havnen. Men lige
pludselig kom den gamle ”hemmelige” plan som kommunen havde udført på dagsordenen i
kulturudvalget her i starten af året. Det gav en masse ballade at klubbernes plan ikke ville blive brugt.
Det er endt med at der er nedsat et udvalg fra kommunen, havnen og industri havnen som skal komme
med en plan for fremtiden på Køge Marina.
Klubben var igen med som hjælper til Køge Festuge. Tak til dem der gav nogle timer til at stå vagt eller
hjælpe ved scenen med at slæbe udstyr og nedtage scenen søndag formiddag.
Vi var i bestyrelsen noget betænkelige ved igen at give tilsagn til at hjælpe, efter at vi var blevet sorteper
i den dårlig økonomi som festugen kom ud med. Den ene dag var alt lysegrønt og den næste dag var
kassen tom.
Før at vi igen gav tilsagn, var der afholdt diverse møder sammen med nogle af de øvrige klubber, der
heller ikke havde modtaget betaling for deres timer. Men vi kan heldigvis i vores regnskab i år se at der
er modtaget kr. 15,000.- for vores deltagelse i Køge festuge.
Vi er i bestyrelsen blevet enig om at vi igen er med til Festugen i Køge 2014.
Carsten prøver igen at få et CMAS * kursus op og stå - der har i lang tid været reklame for dette kursus
på klubbens hjemmeside og i de sidste uger, har der også været omtale i diverse ugeaviser.
Jeg håber at vi kan få et kursus op at stå med opstart d 11.3.2014.
Vi har i år delt tid med Tanglopperne i Køge Svømmeland. Tanglopperne er en godkendt klub, som også
har ret til tid i hallen. Vi blev enige om at dele de tider vi har. Det har ikke været noget problem, da det
er få fra den anden klub, der kommer i hallen.
Vi skal forsat benytte hallen så meget som muligt, da der er fokus på de antal der benytter hallen her fra
klubben.
Økonomien i klubben er forsat sund, vi kommer ud af året med et lille overskud efter nedskrivninger på
vores gummibåde og kompressorer. Men der skal også spares mange penge sammen til de store
investeringer der kommer. Vores både og kompressorer er ved at have nogle år på bagen, så det kan
nemt være et eller to store indkøb inde for de næste år.
Med det vil jeg slutte min beretning og ønske alle et godt dykker år.

Formanden
Peter Wium, Køge d. 6.3.2014

Referat af ordinær generalforsamling 6.3.2014
Fremmødet var stort da ca. 40 af klubbens medlemmer var mødt op til klubbens årlige general
forsamling.
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
7. Valg til udvalg
Peter Wium 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. Der
blev efterlyst muligheden for at kunne sammenligne regnskabstallene med sidste års regnskab, da
disse ikke fremgik. Regnskabet blev derefter godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsens forslår at klubbens kontingenter bliver som følger:
o Dykker med forbund 310,o Nitrox dykker med forbund 360,o Rugby medlem 240,o Passiv 150,
o Junior rugby medlem 150,o Junior dykker 150,Den forslåede kontingentstigning på 10,- pr. kontingenttype blev godkendt.
5. Behandling af indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelse
Kasserer: Jeanette Jensen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Jesper Nielsen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Robert Veng blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Poul Engel udtrådte af bestyrelsen og William Siefert blev valgt ind
Suppleant: Da William Siefert overtog Poul Engels plads var der behov for en ny suppleant.
Jan Samsing blev valgt.
7. Valg til udvalg
• Web udvalget, som havde stået for at få den nye hjemmeside op og køre, blev nedlagt og
erstattet af et hjemmesideudvalg. Lars Bock blev ansvarlig for udvalget.
• Ansvarshavende redaktør for Boblen, da Paul Watts havde valgt at trække sig blev der
valgt ny redaktør – det blev Else Aagaard.
• Ansvarlig instruktør, Carsten Mølbak blev genvalgt.

• Annoncer, Peter Wium blev genvalgt og David Gravenhorst stemt ind.
• Turudvalg, Knud-Erik Petersen, Carsten Mølbak, Lars Bock, Tom Skaibæk, David Gravenhorst,
Thomas Åkjær, Majbritt Birk Olsen & Annie Mikkelsen blev alle genvalgt.
• Materieludvalg, Carsten Mølbak, Jesper Laage, Jesper Nielsen, Peter Barakonyi & David
Gravenhorst blev alle genvalgt.
• Kabys og Fest udvalg, Henriette Hansen, Robert Veng, Hanne Thomsen, David Gravenhorst,
Peter Barakonyi, Peter Gravenhorst & Majbritt Birk Olsen blev alle genvalgt.
• Fotograf, hvervet blev nedlagt.
• Leje af lokaler samt adm. af nøgler, Poul Engell blev genvalgt.
• Revisor, Jesper Laage
• Revisor suppleant, Peer Christensen
8. Eventuelt
Peter Wium takkede Poul Engel for hans bestyrelsesarbejde og Poul Watts for hans arbejde som
redaktør for Boblen.
Peter Wium oplyste at han var i dialog med DSF omkring afklaring af uddannelse af voksne til at
måtte dykke med juniordykkerne. Punktet tages op på det kommende Repræsentantskabsmøde i
DSF.
Tilmelding til svømmehalskort ligger allerede på hjemmesiden. Svømmehalskort sendes næste
gang ud med Boblen, så det sikres at de når frem.
Der var ønske om, at der i regnskabet fremover blev vist tallene fra det forrige regnskab.
David Gravenhorst efterlyste, at der blev indkaldt til planlægningsmøder i udvalgene.
Det blev foreslået, at der skulle afholdes et fælles koordineringsmøde med deltagelse af alle
udvalg, sådan at arrangementer kunne koordineres.
Mulighed for at kunne fravælge den trykte udgave af Boblen blev forslået, der var dog enighed
om at den fortsat skulle udsendes så kontakten til medlemmerne blev sikret og at sponsoraterne
kunne bevares.
Der er på hjemmesiden oprettet en tråd omkring UV-Jagt, alle medlemmer med disse ønsker blev
opfordret til at noterer sig på denne.
Der blev efterlyst en telefonliste/mailliste på udvalgene på hjemmesiden.
Mulighed for at kunne tilmelde sig flere ture ad gangen (en indkøbskurv) uden at skulle betale
disse enkeltvis blev efterlyst.
Jytte Nielsen efterlyste friske kokke til at melde sig til klubbens madaftener!
Friske kokke bedes kontakte Jytte.
Peer Christensen opfordrede alle til at komme i svømmehallen så svømmehalstiderne kunne
bevares.
Peter Wium takkede alle for en hyggelig aften og ønskede alle en god dykkersæson.
PBV Lars Bock
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HUSK: skriv til boblen@koegedykkerklub.dk
når du har været på dykkertur, UV-jagt, spillet UV-rugby eller haft en anden god oplevelse
under eller over vand.
En oplevelse du gerne vil dele med os andre.
De bedste hilsner bestyrelsen og redaktøren

Fridykning 8. marts
9 fra Køge Dykkerklub deltog i begyndelsen af marts sammen med Solød Dykkerklub til en
fælles introduktion til fridykning. Fra fridykkerafdelingen under DSF kom Nikolaj Larsen, som
også er formand for Københavns Fridykkerklub (KFK). Nikolaj havde medtaget næstformanden i
KFK samt deres træner. Efter et par timers teori/diskussion omkring fridykning, kom vi i
svømmehallen for at træne forskellige øvelser og få en fornemmelse for statisk fridykning. I
denne begynderdiciplin handler det blot om at ligge stille og holde været så længe som muligt.
Efter halvanden time med diverse øvelser, skulle vi så afprøve de nyerhvervede færdigheder.
Det gik over al forventning, alle kunne holde vejret et sted mellem 2 og 5 minutter, noget ingen
af os havde troet, inden vi kom i vandet. Vi blev helt høje af denne meditative ”ud af kroppen”
oplevelse, og vi vil nu til næste svømmehalssæson prøve at få uddannet nogle fridykker”instuktører” i Køge Dykkerklub ved hjælp af KFK og DSF.

RIB tur til S103
Dato: Lørdag den 26.04.2014

RIB tur til S103
Dato: Lørdag den 26.04.2014
Afgang fra klubben: 7.00
Turleder: Turleder Annie Mikkelsen 2030 0109/Carsten Mølbak 2142 7000
Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS **
Dybder: 28 – 34 meter (Top – Bund)

Fra klubben kører vi til Fåborg, hvorfra vi sejler mod skibets position nær Mommark.
Den 4. maj 1945, samme dag som den betingelsesløse tyske kapitolations dokumenter blev
underskrevet, befandt motortorpedobåden sig i den sydlige del af Lille Bælt ud for Als i nærheden af
Mommark, da skæbnen indhentede den. Allierede jagerbombere, der fløj konstant bevæbnede
rekognosceringstogter over de danske farvande med ordre om at angribe alt, hvad der bevægede sig
på havets overflade, fik under patruljering over Lille Bælt øje på S 103. Motortorpedobåden blev
angrebet med raketter og sænket.
I 1977 blev S103 fundet af en af søværnets orlogskuttere udrustet med særligt
undervandsdetektionsudstyr, der består af en sonar af særlig konstruktion, en såkaldt side-scansonar, blev nogen tid senere sendt til den opgivne deccaposition. Undervandsdetektionsudstyret viste,
at der som opgivet lå et vrag på havbunden. en af søværnets svømmedykkere gik ned til vraget og
kunne efter opstigningen melde, at det var vraget af en tysk motortorpedobåd fra krigens tid med 5
dybdebomber henne agter. Vraget stod lige på havbunden på 33 meter vand 3 sømil sydøst for
Mommark, ca. 2 sømil fra kysten.
Maskinkraft 6000HK, topfart 39 knob, selvom båden havde en vægt på 110 tons og længde på 35
meter.

Polyfemos Junior Cup, lørdag d. 29. marts 2014
- og hvordan det er at spille UV-rugby som pige.
Jeg hedder Silje og er 11 ½ år og jeg er UV-rugbyspiller.
I dag er jeg temmelig øm i mine lår og kunne knapt nok komme ud af sengen i morges. Det var på en god
måde, for jeg har siddet og kigget film-optagelserne af vores Polyfemos Junior Cup igennem. Vi gik til
den, mine venner og jeg, og det var rigtig sjovt.
Min far var dommer og chauffør. Lørdag morgen startede med en ridetur i et par timer og herefter sov
jeg til middag på sofaen inden Polyfemos Junior Cup startede fra 14.00-20.00 på Vesterbro, dvs.
Enghave i København, hvor Polyfemos holder til.
Kampene: Fra Køge Dykkerklub var vi Maja, 3 x William, Emil, Michael, Morten, Mads og mig. Vi plejer at
træne sammen onsdag aften fra 19-20 i Køge Svømmeland og Morten og William er vores frivillige
trænere. De er søde og ret direkte, men ikke skrappe.
Vi spillede 4 kampe mod alle dem der var tilmeldt. Polyfemos, Hillerød og to andre deltagere var
kommet helt fra Aquaclub i Odense. Svømmehallen var hyggelig og vi fik noget godt og energirigt at
spise og drikke undervejs. Det fik vi også brug for!
Det betød ikke så meget hvem der vandt og tabte (dog slog søKØGErne Polyfemos holdet), det handlede
om at have det sjovt og sørge for, at vi fortsat er glade for UV-rugby og vænne os til at deltage i uvrugbystævner.
Jeg var faktisk lidt stolt, fordi jeg havde fået en hvid landsholdsbadedragt der var for lille til en anden og der var en stor pige der troede at jeg var så god, at jeg spillede på u21 kvindelandsholdet. Det har jeg
bestemt sat mig for at komme til i fremtiden. Min far og bror har været det samme, og min mor var
landsholdsroer, så det med at konkurrere med sig selv, er noget der ligger til min nærmeste familie.

Jeg kan godt lide at gå til UV-rugby, det er sejt og man får gode venner. Pigerne er ikke så tøsede og det
er også rart, at man kan slå fra sig og mase sig igennem en flok drenge på dybt vand, uden at være
bange. Det har altid været sjovt at slås med min storebror, der er 5½ år ældre. Men ham skal jeg altså
ikke slås med under vandet, han er alt for vild. Når vi tager holdbilleder kan man nærmest ikke forestille
sig noget grimmere resultat, lige meget om det er voksne eller børn der spiller UV-rugby. Vi har ligget i
klorvand i mange timer, har altid mærker efter masker og snorkel, tape og stropper, ud over blå mærker
og smårifter i huden. Badetøjet er altid hvidt eller mørkt under kampene, det fremhæver den
mælkehvide hud om vinteren og vi har alle en yndig UV-kyse på med trommehindebeskytter. Ikke smart,
men temmelig sejt. Det er en helt anden verden, end når jeg fx er til ridestævne.
Da jeg blev født havde jeg ca. 6-8 ugers træningsfri, ligesom min bror, så var det slut med at slappe af.
Siden da er mig og min bror konstant blevet slæbt med ud på havet og i svømmehaller. Til roning,
dykker- og fisketure - og til springgymnastik og dans og ridning. Hos mine 6 bedsteforældre sejler vi og
derfor er jeg vant til både klor- og saltvand. Især fordi jeg er vokset op 300 m. fra Vemmetofte Strand i
Fakse Bugt.
Nu bor jeg i Solrød, tæt på de to svømmehaller, Solrød Svømmehal og Køge Svømmeland som KD må
bruge. Jeg bliver aldrig træt af vand og selv når vi er på ferie, så er vi på vandet, helst på Malta, hvis jeg
kan bestemme. Der er klar sigt og varmt, når man kommer blåfrossen op fra vandet, så det er lige mig.

Boblen skal hilse og fortælle, at der er tasker til alle junior indlæg
Så kære JUNIOR - skriv din historie og send den til: boblen@koegedykkerklub.dk

2 runde fødselsdage fejret i TRUK LAGOON, MIKRONESIEN
Engang i en fjern fortid i starten af 1990'erne hørte jeg om Truk Lagoon første gang og de sjældne
gange, der siden har været lidt skriverier om dykningen på denne fjerne destination, er artiklerne blevet
studeret nøje.
For 3 år siden var jeg til et foredrag en aften inde hos Kingfish, hvor Truk Lagoon var emnet og langsomt
begyndte ønsket om at dykke dette område, at vokse sig større. Nu manglede der jo så bare at man
kunne få 100% O2 og sofnolime til vores rebreathere. Dette blev så muligt for et par år siden og så var
det jo med at finde en undskyldning for at rejse derud!
Michael nærmede sig en rund fødselsdag og havde ikke lyst til at holde fest, så istedet blev vi enige om
at rejse - at jeg så havde Truk i tankerne kom nok som en overraskelse for Michael.
Vi kontaktede så Mads på Kingfish og fik ham til at begynde at arrangere turen. Mens han var i
tænkboks ringede Mølbak og spurgte om han måtte rejse sammen med os derud , hvis han altså lige
kunne overbevise Inga om at udskifte den sædvanlige tur til Maldiverne med Truk og det endda få dage
efter Inga's runde fødselsdag.............og lidt senere koblede Robert sig også på rejselisten, dog med
færre dykkerdage end os andre.
Endelig i begyndelsen af februar'14 blev det tid til at fylde 2x23 kg kufferter.......vi skulle jo selvfølgelig
have vore rebreathere med for, at få optimal dykkertid og de vejer jo, men der blev da plads til et par
sæt undertøj, nogle t-shirts , 2 par shorts og 2 kjoler samt solcreme.
Jeg tror vi alle havde frygtet den lange transport derud - startende søndag kl 17 fra Kastrup og ankomst
Truk onsdag kl 11.med 1 overnatning i Manila på Filippinerne. Det gik bemærkelsesværdig godt, men
det var dog som om vi først rigtig havde "kroppen med os" efter et par dage pga tidsforskellen på 9
timer.

Vi havde valgt landbaseret dykning, boende på Hotel Truk Stop og med Inga installeret på øverste etage
og altan til 2 sider kunne hun holde øje med os når vi sejlede ud og kom tilbage igen.
Hotel standarden er som man kan forvente i 3. verdens land. En seng med rent sengetøj.... bad hvor der
det meste af tiden kom vand ud af hanen og strøm med jævnlige afbrydelser. Gekkoer der løb rundt på
væggene og kakerlakker i en anseelig størrelse. Udover det var der en fornuftig restaurant og bar

tilknyttet hotellet dog med et betjeningspersonale der har noget at lære endnu (efter vestlig
standard.....eller måske er det bare den kulturelle forskel der slog igennem?)
Vi var heldige at al bagage var kommet frem sammen med os og allerede på ankomstdagen fik vi
briefing og fik samlet rebreatherne. Michael og jeg måtte lige ud og "mærke" lidt på vandet med en lille
snorkeltur ude for enden af bådebroen og mangroven....så var vandet indviet! Dernæst var det på
hovedet i seng og prøve at få lidt søvn.
Historien bag den fabelagtige vragdykning i Truk Lagoon, Mikronesien, er at atollen, bestående af et utal
af øer blev besat af Japan under 1. verdenskrig og var stadig under japansk herredømme da 2.
verdenskrig brød ud. Øerne blev bl.a. brugt til kommunikations spionage pga den centrale beliggenhed i
Stillehavet og som fremskudt base for den japanske flåde, deriblandt handelsflåden, som var blevet
indlemmet i den japanske kejserlige marine.
Japan havde som bekendt angrebet USA, Pearl Habour Hawaii i 1941 og i 1944 gjorde USA gengæld ved
at bombe den japanske handels flåde, der lå i Truk Lagoon og derfor ligger der nu 68 skibs-og flyvrag.
Det er det antal vrag der indtil videre er fundet og man ved der ligger endnu flere der endnu ikke er
fundet. Så man kan vel med rette kalde Truk for vragnørdernes paradis!!!!!
Næste morgen gik det løs og Rob, der var den ene dykkerguide og mest af alt lignede en der bare
manglede en Harley mellem benene, havde vist set frem til der kom gæster der gerne ville have lidt
vand over hovedet. Han havde planlagt første dyk til 55m og det måtte vi lige ændre, da vi stadig var lidt
omtumlede fra rejsen så vi havnede på vraget Kiyosumi Maru på ca 25 m istedet. Ikke noget dårligt valg,
da det ligger flot på bagbord side og der er mange detaljer på vraget. Desuden så vi en guitarhaj! Så var
der ellers taget hul på 17 dages dykning..........16-18 vrag blev det til ud af de 68 vrag der findes i Truk
Lagoon.
Truk Lagoon Dive center drives af Cindy (englænder) og Rob (amerikaner). De har dykket derude i de
seneste 5 år og kender stedet/vragene godt. Centret råder over 2 både med 2x90 hestes motorer og
plads til 6-8 dykkere i hver båd. Bådene er delt op i 1 TEC-båd og 1 REC-båd. Så os der skulle lidt dybere,
have lidt længere vandtid end almindelige flaskedykkere, havde en båd for os selv. Vi havde helt frie
tøjler til at planlægge hvilken dybde og tid vi ville have og Rob viste vej igennem vragene........der var ret
meget penetreringsdykning, men også her var der fri mulighed for at passe sig selv hvis man som
Michael gerne ville filme en del.
Vi fandt hurtigt en rytme med dybeste dyk om formiddagen (45-65m) med en tur tilbage på centret og
hotellet til frokost og en lille "morfar" på værelset og derefter et lavere dyk om eftermiddagen (2535m). Så lidt til at opretholde væskebalance med og middag om aftenen, hvorefter man så besvimede af
træthed allerede ved 21 tiden.
Temperaturen var omkring 30 grader både dag og nat, dog lidt varmere de 3 dage vi havde sol. De
resterende 14 dage havde vi fornøjelsen af tropisk regn. Det må være sådan det føles, at stå under en
højtryksrenser!!! Det var ret usædvanligt med så meget regn, selv de lokale var forundrede, men så fik vi
da den oplevelse også.
Vi havde allerede hjemmefra fået en officiel invitation til 70 års Memorial Day d 17/2-14.

Det var en mindedag for luftangrebet og årsagen til at alle vragene ligger derude. Så Carsten, Michael og
jeg fik et lift til sydspidsen af øen vi boede på. Alene køreturen var en oplevelse i sig selv..........der er vel
ialt 2km asfalteret vej ud af de ialt 11km vej på øen, vi boede på, og det var ikke den asfalterede vej vi
kørte på! Det havde nok været hurtigere at gå, men det regnede!
Vi blev budt velkommen af lokale festklædte kvinder der hængte blomsterkranse om halsen på os som
det er tradition for på Stillehavsøerne (Mølbak og Michael så "søde" ud med blomster om halsen).
Dernæst var der taler af den amerikanske og japanske ambassadør samt den lokale overhøvding og
kransenedlæggelse i vandet. Et amerikansk flådefartøj var ankommet og havde ligget i lagunen i nogle
dage før og noget af besætningen deltog også i højtideligheden. Derefter var der buffet og optræden
med dans og sang af forskellig art af lokale børn og unge. Alt i alt en højtidelig dag som man selvfølgelig
er stolt over at have fået mulighed for at deltage i.
Vandet i lagunen er behagelige 29 grader, mange af vragene ligger som Anders And vrag og er nemme at
dykke. Da de har ligget der i 70 år gør at der er en masse koral bevoksning og dermed masser af fiskeliv.
Det er sjovt at se forskellen på fx klovnefisk i Rødehavet og Stillehavet. Selvom det er samme art ser
fisken forskellig ud.
Vi var heldige at se leopardhaj også og det endda meget tæt på. Desuden var vi på besøg på shark island
som er en rensestation for hajer. Her var der haj-show for alle pengene. Vi så både white- og blacktip
revhajer, grå revhaj og ørnerokker.
På et af vragene så vi den største barracuda vi nogensinde havde set......1½meter blev vi enige om at
kæmpen var. Den stod bare helt stille i vandet og var klar over den var kongen af vraget Fujikawa Maru!
Nu her ca 3 uger efter hjemkomst er kroppen igen ved at være omstillet til dansk tid og tankerne har
kredset omkring den fabelagtige vragdykning vi har været heldige at opleve. Ingen andre steder i verden
kan man opleve så mange vrag der ligger så tæt og er så nemt tilgængelige (når man altså lige er
kommet helt ud midt i Stillehavet), og så i så dejligt varmt vand.
Man tager ikke til Truk for at få "bounty" oplevelse. Der er ingen sandstrande, kun mangrove, men
ønsket om at komme tilbage for at opleve den fantastiske dykning ligger nu og lurer lidt i
baghovedet.....................................
Annie W Mikkelsen

28. maj – 1. juni 2014
Nu er det Kullen tid igen !!
Traditionen tro er Køge Dykkerklub på Kullen (Sverige) i Kristi Himmelfartdagene.
Husk at tage familien med, det er slet ikke kun for dykkere.
Vi camperer som sædvanlig på Møllehassle Camping. www.firstcamp.se
Program: Der er lavet dykker- og aktivitetsprogram for alle dage.
Onsdag d. 28/5
kl. 20.00 senest skal vi have slået lejer
Torsdag d. 29/5

kl. 6.45 Vækning.
kl. 8.30 Info.om Campingpladsen og dagens dyk.
kl. 9.00 Pakning og afgang til dagens dyk.
kl. 16.00 Hjem fra dagens dykning/ pumpning flasker.
kl. 20.00 Vandretur til Kullen Bjerg
kl. 23.00 Absolut ro på campingpladsen. Hver aften.

Fredag d. 30/5

kl. 6.45
kl. 8.30
kl. 9.00
kl. 16.00
kl. 20.30
kl. 21.30
kl. 00.00

Lørdag d. 31/5

kl. 7.30 Vækning
kl. 8.00 Pumpning af flasker
kl. 8.30 Info. om dagens dyk
kl. 9.30 Afgang til dagens dyk(når alle flasker er pumpet)
kl. 15.00 Hjem fra dagens dykning/klargøring til aftens grill

Vækning
Info. om dagens dyk
Pakning og afgang til dagens dyk
Hjem fra dagens dykning/pumpning flasker
Info om natdyk husk dykkerlampe (Hvis der er stemning herfor)
Afgang til natdyk
Hjem fra natdyk

kl. 18.00 Grillaften
MEDBRING SELV MAD OG DRIKKE
Søndag d. 01/6

Pakning og oprydning
Og så skal vi alle hjem.

Transport: Der er selv transport, men er der grej problemer er der plads på fællesbilen, den læsses
tirsdag d 27. maj kl. 18.00 i klubben.
Tilmelding gerne inden d. 18. maj 2014 til: Carsten Mølbak, Gl. Ringstedvej 9, 4600 Køge, eller e-mail:
moelbak@post7.tele.dk ”Mærket Kullen”
Angiv antal personer i alt, antal dykkere, og om I har telt el. campingvogn.
P.g.a. af reservation af plads, og øvrige planlægninger, vil jeg meget gerne have tilbagemelding
snarest.
NB: Der kan ikke tilmeldes på hjemmesiden
Lidt priser:
For dykker er der fællesudgifter til grej transport gummibåde benzin m.m. på ca. kr. 140,00
Ca. pris på campingplads:
Telt
Campingvogn (max 5 personer):

ca. kr. 250,- pr. døgn incl. el. (sek.)
ca. kr. 260,- pr. døgn incl, el (sek.)

Indtjekning:
Melder sig i receptionen, siger man kommer fra Køge dykkerklub, så køre man direkte ned til pladsen, vi
anviser pladser.
Vi afregner samlet (lejerpas er ikke nødvendigt).
Hvis du vil vide mere, så ring til mig på tlf..: 2142 7000 eller e-mail: moelbak@post7.tele.dk

Olderne
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest Onsdag.
Fredag d. 25 April
2014 Kl 18:30
Jimmy Lund
22310543
jimmylun@gmail.com
Gøsta Persson
56652060
persson@oncable.dk
Fredag d. 30 Maj
Arne Åbjerg Larsen
Svend Erik Jensen

2014 Kl 18:30
20789720
56169546

arne@aabjerg.dk
kogej@privat.dk

Fredag d. 27 Juni
Connie Andersen
Inge Birthe Rønholt

2014 Kl 18:30
56788366
56788948

cia-la-14@vip.cybercity.dk
ibh47@hotmail.com

Fredag d. 25 Juli
Jimmy Lund
John Dahlbæk

2014 Kl 18:30
22310543
60206741

jimmylun@gmail.com
dahlbaek@webspeed.dk

Tilmelding til madhold pr telefon eller ved at sende en e-mail til holdet.
Læs bl.a. i næste BOBLEN :
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