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HUSK Fastelavn!!!
Søndag den 15. februar 2015 kl. 13:00 i klubhuset

Bådehavnen 14 4600 Køge Mobil 40148775

Mad aften - første torsdag i hver måned!
Et par friske kokke er altid velkomne, til at lave maden! Kontakt Jytte og aftal
nærmere på tlf. 24 63 86 09 eller mail jesper.jytte@os.dk. Husk at tilmelde dig under
’Event’ på: www.koegedykkerklub.dk

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:

Turudvalg:

Formand: Peter Wium
pw@nils-wium.dk
Næstformand: Thomas Aakjer
Kasserer: Jeanette Tina Jensen
kasserer@koegedykkerklub.dk
Sekretær: Lars Bock
Revisor: Jesper Laage Petersen

Tlf.: 2082 9700
Tlf.: 2460 7185
Tlf.: 2241 3249
Tlf.: 2540 0324
Tlf.: 2073 4974

Bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Nielsen
Robert Veng

o
o
o
o
o
o
o
o

Annie Mikkelsen
Carsten Mølbak
David Gravenhorst
Knud-Erik Petersen
Lars Bock
Majbritt Birk Olsen
Thomas Aakjer
Tom Skaibæk

Matrialeudvalg:
o
o
o
o
o

William Siefert
Jan Samsing (suppleant)

Carsten Mølbak
David Gravenhorst
Jesper Laage Petersen
Jesper Nielsen
Peter Barakonyi

Hjemmeside:
o
o

Lars Bock
Thomas Aakjer

Kabys og festudvalg:

Redaktør for Boblen:
o Else Aagaard

Tlf.: 2446 1033

boblen@koegedykkerklub.dk

Rugby udvalg:
o Peer Christensen
o

William Siefert

o
o
o
o
o
o
o

Leje af klublokaler & adm. af nøgler:
o

Ansvarlig Klub Instruktør:
o

Carsten Mølbak

Annoncer:
o
o

Henriette Hansen
Robert Veng
David Gravenhorst
Hanne Thomsen
Majbritt Birk Olsen
Peter Barakonyi
Peter Gregersen

David Gravenhorst
Peter Wium

KØGE DYKKERKLUB
En Klub for alle
VIL DU VÆRE MED?
Danmarks bedste dykkerklub!

Poul Engell

Glimt fra årets flaskegennemsyn….
Hans-Jørgen møder op nobelt klædt, når der indkaldes til årets
flaskegennemsyn……
Det manglede da bare!

Vi har fået nye medlemmer i klubben og byder velkommen til:
Mads Myler Pedersen
Mikkel Myler Pedersen
Carsten Degn
Michael Madsen
Erling Christiansen
Dennis Olsen

Junior, dykker bronze
Junior, dykker bronze
UV Rugby
Dykker
Dykker
Dykker

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
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Har du en go’ ide til foredrag eller andet som interesserer klubbens medlemmer,
må du endelig give bestyrelsen besked, så det kan blive arrangeret.

Vinsmagning i klubhuset
Torsdag d. 5. februar 2015
kl. 19:30-21:00

På talrige opfordringer, holder Jan Samsing, på vegne af Philipson Wine, en
vinsmagningsaften i klubhuset.
Jan skriver: ”Den aften gider vi ikke smage alle de "moderne" vine, hverken
oversøiske eller europæiske frugtede og bamsede vine. Vi tager i stedet, og får
nogle klassiske europæiske vine med årtier og århundrede års traditioner.
Ikke for at nævne konkrete vine, men områder kunne risikere at være Barolo,
Barbaresco, Brunello, Amarone, Chateauneuf-du-Pape, Bordeaux ... ikke mange,
men formentlig 8-9 stykker. En smule viden om disse vil også blive leveret.”
Tilmelding under ’EVENT’, så Jan har en ide om, hvor mange som kommer.

Lidt billeder fra klubturen til Kullen i september 2011 – Fotograf Thomas Aakjer.

Fastelavn 2015
Søndag den 15. februar 2015 kl. 13:00 i klubben

Børn og voksne slår ’katten af tønden’

Vi begynder kl. 13 med børnene, der i deres fine udklædninger, slår katten af
tønden uden for klubhuset. Alle børn er velkomne.
Derefter klæder de voksne om, og ca. kl. 14 slår vi til tønden i lystbådehavnen!!
Vi håber at se rigtigt mange i vandet igen i år i våddragter (de meget seje).
Tørdragter er selvfølgelig også velkomne.
Der er præmier til konger, dronninger og bedste udklædninger, både hos børn
og voksne.
Kabyssen byder igen i år på hjemmebagte fastelavnsboller og selvfølgelig varm
kakao, kaffe og te til overkommelige priser.
Så kære alle - ta’ familien med og få en fornøjelig dag i klubhuset!
Mvh. Kabysudvalget
Fridykning i svømmehallen
Om mandagen har vi et hold med fridykning i svømmehallen.
Hvis du vil være med, så kontakt William på mail:
undervandsrugby@koegedykkerklub.dk

Færgen M/F Ærøsund
Dato: Søndag den 8.2.2015
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: 6 – 19 meter

Færgen M/F Ærøsund er et ganske ungt vrag. Det gik til bunds i oktober 2014 efter en kontrolleret
sænkning og skaber nu rammerne om et af Danmarks mest interessante kunstige rev. Inden
sænkningen blev færgen miljøoprenset og dykkersikret. Planter og dyr nyder nu godt af det nye
element på havbunden.
Vraget ligger på godt 19 meter vand i Ringgårdsbassinet cirka 550 meter udfor kysten ved Ballen på
Fyn. Toppen af vraget (færgens skorsten) ligger blot 6 meter under havets overflade og er derfor
interessant for både fridykkere og flaskedykkere.
M/F Ærøsund var Danmarks sidste privatejede jernbanefærge og sejlede på overfarten mellem
Svendborg og Ærøskøbing fra 1960 og frem til 1999. Den blev projekteret af Knud E. Hansen og bygget
på Husumer Schiffswerft i Tyskland. På mange måder var færgen hypermoderne, da den blev indsat i
1960. Det var blandt andet den første danske færge, hvor passagerne kunne se fjernsyn, og det vel at
mærke både danske og tyske kanaler. Færgen var som noget nyt også bygget således at bilister ikke
længere skulle bakke ombord, men havde åbning i både agter- og forstavnen.
Færgen har en stærk kulturhistorisk tilknytning til området. I kraft af de mange år hvor færgen var i
drift, blev den synonym med det Det Sydfynske Øhav.
*******************************************************************************

Tjek klubbens hjemmeside!
Gå ikke glip af fx foredrag, madaftner, kurser, der løbende oprettes på
www.koegedykkerklub.dk
͠͠͠
Hver torsdag er der klubaften, hvor du kan få dig en dykkersnak, ordne udstyr
og være sammen med andre dykkere, UV-jægere og/eller UV-rugbyspillere.

Generalforsamling 2015
Der indkaldes hermed i henhold til § 15 i vedtægterne til ordinær generalforsamling i Køge
dykkerklub torsdag den 12. marts 2015 kl 19.30 i klubhuset, Bådhavnen 12, Køge.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkommende forslag:
a) Ligestilling for UV-jægere og UV-rugbyspillere med dykkere i klubben med hensyn til
deltagelse i bestyrelsen samt stemmeret

6. Valg af bestyrelse, på valg er:
Formand: Peter Wium ønsker ikke genvalg, Bestyrelsen peger på Thomas Aakjer
Thomas Aakjer (modtager genvalg)
Jesper Nielsen (modtager genvalg)
Lars Bock (modtager genvalg)
Suppleant:

Jan Samsing (modtager valg til bestyrelsen),
Palle Møller modtager valg som ny suppleant

7. Valg af udvalg
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde
senest torsdag den 26. februar 2015
På bestyrelsens vegne
Formanden

I forbindelse med Generalforsamlingen d. 12 marts 2015 er der spisning fra kl. 18.15 til 19.15
Tilmelding på www.koegedykkerklub.dk
Vælg om du vil smage Lisbeths formidable Gule Æter eller Jyttes lækre Kylling i Karry.

2 RIB ture til Dannebroge samme dag
Dato: Søndag den 22.2.2015
Afgang fra klubben kl. 7:00 og kl. 13.00
Turleder: Thomas Aakjer – 24 60 71 85
Pladser: 6 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas *
Dybder: 9 – 13 meter (Top – Bund)

Den 4. oktober 1710 fandt et af Danmarkshistoriens blodigste søslag sted i Køge Bugt. Her opstod der
kamp mellem den svenske flåde og den dansk-norske flåde. I en tidlig fase af slaget optog Dannebroge
kampen med svenskerne, og ret hurtigt udbrød der brand ombord på fartøjet. Den norskfødte kaptajn
Ivar Huitfeldt besluttede at kaste anker for at undgå at drive ned i den øvrige del af flåden, og han
fortsatte beskydningen af de svenske skibe. Han var fuldt bevidst om, at situationen ombord på det
brændende Dannebroge var uholdbar, og katastrofen indtraf, da ilden nåede skibets krudtkammer.
Dannebroge eksploderede og Huitfeldt og næsten 600 danske og norske søfolk mistede livet. Vraget
af Dannebroge er i øvrigt den eneste forlisplads i Danmark, som er beskyttet af et officielt forbud mod
dykning.
Vi har således ansøgt om tilladelse, sådan at I kan få muligheden for at dykke ned i historien.

”Egon Storm” med på dykkertur til Søbadet v/Lillebælt den 10. januar 2015
Vi var 16 dykkere der, tidligt lørdag morgen, forlod vindblæste Sjælland for, at ta’ turen over Fyns land til
Søbadet ved den gamle Lillebæltsbro. Jeg havde sms lidt med Carsten og Thomas dagen i forvejen, da
jeg faktisk troede turen ville blive aflyst. ”Egon Storm” havde jo meldt sin ankomst lige i hælene på
”Dagmar”, og meldingen lød på vindstød, som nok kunne lukke broer, og holde færger i havn.
Heldigvis havde både Carsten og Thomas helt styr på vind og vejr, og dykkerstedet var roligt; ingen
strøm, ok sigt og læ ved huset til omklædningen, så selvom vejmeldingen hørte til den mere trælse, så
sku der dykkes!
Der var planlagt 2 dyk, med dejlig varm suppe mellem dykkene. Min plan var også 2 dyk, men
indrømmer jeg var en ’kylling’, for mine tæer frøs gevaldigt efter første dyk. Og da sigten heller ikke var
værd at tale om, så var tilbuddet som overfladedykker, mens de fleste andre tog andet dyk, en drøm.
Ud over at Carsten havde sørget for gullasch suppe, som behørigt blev varmet og anrettet af Palle, så
havde han også sørget for, at vi skulle blive på Fyn lidt længere end planlagt. Eller måske er det sådan at
Storebælt lukker aldrig, når vinden kommer fra vest...? Dog kunne Poul E. fortælle at der var varslet
lukning af den store bro fra ved kl. 13-tiden, med forventet åbning kl. 16.
Og ja Storebælt lukkede for al biltrafik, selvom vinden kom fra vest, eller hvor den nu kom fra. Vi
(Thomas, David og jeg kørte sammen) og det så umiddelbart ud til, at vi kun skulle vente en lille times
tid, før den åbnede igen. Mens vi ventede kom et par biler kørende på broen fra Sjællandssiden, hvilket
undrede os. Til Jer der fulgte med i dagspressen dagene derefter, vil sikkert kunne gætte hvem.
Kl. 15:45 ringede Thomas kone og fortalte at broen nu først ville åbne til midnat. For pokker da – det var
jo min maddag ;-) Hurtigt blev der sms rundt til de andre om, at vi ville køre til Odense for at finde et
sted at spise. Under maden, fik nogle den geniale idé at ta’ en færge, og det viste sig hurtigt, at kun
Spodsbjerg-Tårs færgen sejlede. På få minutter blev der reserveret plads til 5 biler (Palle og Jan var nået
over inden brolukningen). Det viste sig at færgen kun sejlede med 8-9 biler i alt, så der var go’ plads
ombord. Min bil holdt i Sorø og Finn Dans i Køge, så det ville være mere fordelagtigt for os, at ta’ toget
til Sorø, køre Finn Dan til Køge, hvorefter han kunne møde Carsten på Sydsjælland, for at få udstyret.
Der blev kørt mange kilometer den lørdag…..
Lidt før kl. 23 tikkede en sms ind fra Carsten, hvori der stod: ”Hjemme hos Inga   god søndag”
Tak for en dejlig dykkertur til alle - og specielt til Carsten: Arrangementets omfang overgik alle mine
forventninger! 
Else

Tak for billeder til Carsten

Dykkerturen til Minos søndag d. 25/1-2015
Så var der igen dykkertur til Minos, og denne gang blev den til noget. Der havde dog været lidt snebyger
dagen før, så det var en frisk morgenstund med møde tid kl. 8:00
Der var mødt 9 friske dykkere op i klubben og lidt i kl. 8 blev der hold briefing. Vi skulle 2 både afsted, så
sikkerheden var i orden, hvis der skulle være problemer med en motor.
Carsten havde igen tryllet en vejrudsigt frem med ingen vind og sol. Sol var der masser af, men der var
da også hvide toppe på havet, så vinden var lidt frisk.

Efter lidt startproblemer med klubbens båd (Thomas - der skal nøgle til for at den kan starte) gik det
mod Minos.
Da vi kom frem med klubbens båd var de første hold, fra den anden båd, i vandet. Og der blev meldt om
klart, men koldt vand. Vandet var ca. 4 grader, så det var et friskt dyk med ca. 40 minutter dykkertid.
Carsten og jeg var sidste hold og havde et super dyk, med meget klart vand, hvor det er sjælden at man
kan se overfladen når man dykker rundt på dækket af Minos. Næsten alle fik et godt dyk, med en sigt
som var det syd på.
Så se at få jer meldt på de næste ture og få noget vinterdyk med klart vand.

Tak for en god dag med masser af sol, og flot vintervejr.
Formanden

RIB tur til Skonnerten Baltic
Dato: Lørdag den 7.3.2015
Afgang fra klubben: 7.00
Turleder: Thomas Aakjer – 24 60 71 85
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 lænse pumperne 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.

KDK Event/Turkalender 2015 februar – april/maj
Dato

Dag

8.2.15
22.2.15
22.2.15
7.3.15
15.3.15
21.3.14
11.4.15
13.4.15
25.4.15
1.5.14

Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag
Lørdag
Uge 17
Lørdag
Fredag

Mål
MF Ærøsund
Dannebroge 1. tur
Dannebroge 2. tur
Baltic
Total solformørkelse
Vapper
Anders Martin
Narvik - Harstad
Muslinge tur
Ares S/S

Sted

Tid

Turleder

Mobil

Køge Marina
Køge Marina
Køge Marina
Køge Marina
Færøerne
Køge Marina
Køge Marina
Norge
Hornbæk
Smygenhamn

7.00
7.00
13.00
7.00
7.00
7.00
1 uge
7.00
7.00

Carsten Mølbak
Thomas Aakjer
Thomas Aakjer
Thomas Aakjer
Carsten Mølbak
Carsten Mølbak
Carsten Mølbak
Majbrit B Olsen
Carsten Mølbak

21427000
24607185
24607185
24607185
21427000
21427000
21427000
22856650
21427000

An
tal
12
6
6
12
12
12
99
12

HUSK: Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk

Max
dybde
6 - 19
13
13
27
23
8
36

Olderne
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag.
Fredag d.27 Februar
Connie
Andersen
Inge Birthe Rønholt

2015 Kl 18:30
61788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk
56788948 roenholt47@gmail.com

Fredag d.27 Marts
Jimmy
Lund
John
Dahlbæk

2015 Kl 18:30
22310543 jimmylun@gmail.com
60206741 dahlbaek@webspeed.dk

Fredag d.24 April
2015 Kl 18:30
Gøsta
Persson
56652060 persson@oncable.dk
Arne
Åbjerg Larsen 20789720 arne@aabjerg.dk
Fredag d.29 Maj
Svend Erik Jensen
Connie
Andersen

2015 Kl 18:30
56169546 kirstenj364@gmail.com
61788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk

Fredag d.26 Juni
Inge Birthe Rønholt
Jimmy
Lund

2015 Kl 18:30
56788948 roenholt47@gmail.com
22310543 jimmylun@gmail.com

Tilmelding til madhold pr telefon eller ved at sende en eMail
til holdet.

DEADLINE for indlæg til næste
BOBLEN er den 20. februar 2015
Send mail til boblen@koegedykkerklub.dk
BOBLEN bringer gerne dine dykker-, UV-jagt-,
UV-rugby- og fridykker oplevelser under eller
over vand – en oplevelse du gerne vil dele med
os andre.
Send også meget gerne billeder, som BoBLEN frit
kan bringe.

Der er tasker til alle indlæg fra juniorer
Så kære JUNIOR – skriv/ta’ billeder og send din
historie til: boblen@koegedykkerklub.dk

