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Juni/juli 2016

Køge Dykkerklub ønsker alle en rigtig fantastisk sommer

Bådehavnen 14 4600 Køge Mobil 40148775

Har du taget billeder, som Boblen må bruge frit?
Boblen modtager meget gerne indlæg - fx om klubture, hvis du har
været på en dykkertur i ind-/udland eller hvis du i øvrigt har noget
som du vil fortælle om til klubbens medlemmer.
Glæder mig til at høre fra netop dig!
Send til: boblen@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:
Formand: Thomas Aakjer
thomas@aakjer.dk

Tlf.: 2460 7185

Tlf.: 2328 8903
Tlf.: 2241 3249

Næstformand: Jesper Nielsen
Kasserer: Jeanette Tina Jensen
kasserer@koegedykkerklub.dk
Sekretær: Lars Bock

Tlf.: 2540 0324

Bestyrelsesmedlemmer:
o William Siefert
o Jan Samsing
o Robert Veng

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

Tlf.: 2121 9745
Tlf.: 2163 6290
Tlf.: 2546 7545

Suppleant: Palle Møller
Revisor: Søren Due Andersen
Revisor suppl.: Peer Christensen

Tlf.: 3012 6009
Tlf.: 3027 3601

UV-Rugby & UV-jagt udvalg:
o William Siefert
o Peer Christensen
undervandsrugby@koegedykkerklub.dk
uvjagt@koegedykkerklub.dk
Annoncesalg:
o Peter Wium
o David Gravenhorst

Tlf.: 2121 9745

Tlf.: 2082 9700
Tlf.: 2440 9391

Leje af klublokaler & adm. af nøgler:
o Poul Engell
poul@famengell.dk
Ansvarlig Klub Instruktør:
o Carsten Mølbak

Tlf.: 2469 5363

Materialeudvalg:
o Carsten Mølbak
o Jesper Nielsen
o David Gravenhorst
o Ivan Møller
Kabys og festudvalg:
o Henriette Hansen
o Robert Veng
o Hanne Klein
o Peter Klein
o Majbritt Birk Olsen
o Ivan Møller

Web udvalg:
o Lars Bock
o Thomas Aakjer
DEADLINE til BOBLEN
er den 1. i hver måned
Send til:

Tlf.: 2142 7000

Redaktør Boblen:
o Else Aagaard
boblen@koegedykkerklub.dk

Tlf.: 2446 1033

boblen@koegedykkerklub.dk
Bladet udkommer
10-11 gange om året

Forside foto: Carsten Mølbak

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

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2016
Deltagere: Jan, Jeanette, Jesper, Robert, William, Thomas

1. Medlemsprofilerne vil blive opdateret med to nye felter: DSF medlemsnummer og
certifikattype.
2. William har fundet et bur til UV-rugby holdets materialer. Buret vil blive installeret i Køge
Svømmeland i starten af den kommende sæson.
3. UV-rugby: Der arbejdes på at få en juniorturnering op at stå i den kommende sæson.
4. UV-rugby seniorerne afsluttede sæsonen i 1. division med en flot 3. plads. De slog i sidste
kamp ærkerivalerne fra Amager med hele 18-2.
5. Vores Passive medlemmer må for Køge Kommune ikke længere kaldes passive for at
kunne komme i svømmehallen. De vil fremover blive kaldt Finnesvømmere.
6. 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: 1 langbane: Fridykkere + undervisning (så er Fridykkerne på bane 2)
b) Onsdag: Langbaner for alle andre, som vil svømmetræne
c) Springbassinet:
mandag: undervisning + fridykning
tirsdag + onsdag: UV-rugby
Så vi vil rigtig gerne 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 én af svømmerne på skift har vagten med at holde øje med vores baner,
mens de svømmer
7. Vi (Jeg) mangler stadig indkøb af taletidskort til den af Ivan Møller donerede telefon, så vi
får Mobilepay i Kabyssen. Kaskoforsikring af den nye lille gummibåd undersøges

På bestyrelsens vegne, Thomas Aakjer
Næste møde er torsdag den 30. juni 2016

MANDAGS-SOMMER-SVØM i HAVET
Hver mandag samles vi til HAVSVØMNING i Køge Bugt.
Mød op hos Robert på Brinken 60 i Strøby kl. 18:30
Vi svømmer med ABC-udstyr og i våddragter.
Efterfølgende er der tændt op i grillen, så medbring mad
og drikke.
Alle er velkommen!

RIB tur til Stella Mojac ”Slæbebåden”
Dato: Torsdag den 7.7.2016
Afgang fra klubben: 17.00
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.

Dykning ved Väderöarna
Hamburgsund, Sverige
En folk dykkere fra klubben har været på
forlænget dykkerweekend i Sverige.
Sol, hav, sejlads, mad og ikke mindst: det
gode selskab, gjorde turen formidable.
Foto: Carsten, Peter & Else.

Mad aften - første torsdag i måneden!
Ku du tænke dig at lave maden?
Kontakt Jytte på tlf. 24 63 86 09 eller email:
jesper.jytte@os.dk
Tilmelding når der er madaften: www.koegedykkerklub.dk

RIB tur til Waltraud Behrman S/S
Dato: Lørdag den 16.7.2016
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: 11 – 19 meter (Top – Bund)

Tysk motorskib på 499 brt. med eks. navnet Nesshörn, bygget på Krögerwerft i Tyskland, med målene
70,80 meter i længden og 10,44 i bredden. Nesshörn blev afleveret til ejeren Knudsen & Co. i Kiel den
15. november 1958. I 1965, fik skibet navnet Waltraud Behrmann, efter at være blevet solgt til F.
Osterwisch Rendsborg.
Waltraud Behrmann sank efter at være kollideret med Tyske M.S. Marlies i tæt tåge, den 17. juni 1974
hvor skibet var på rejse fra Vestervik til Nieuport i ballast. Kaptajnen ville ikke forlade det synkende
skib og druknede.
Vraget hviler i dag på sin bagbord side, på kun 19 meter vand og har en stor H mast, hvorunder der
ligger en knust redningsbåd, begge ankre og skruen er der endnu. Vraget er vældigt intakt og der er
stadigvæk maling under begroningen og lodder hele 8 meter op, vraget ligger som da det sank og er
ret intakt, særlig flot er den store og meget fotogene skibsskrue.

UV-jagt - Pointjagt nr. 3
Tidspunkt: 16.07.2016 kl. 08.00 - 15.00
Sted: Veddinge bakker, Hørup
Mødested: Klubben kl. 08.00
Beskrivelse: Pointjagt 3 er et hyggested med fine fladfisk.
Tilmelding: Ja, på klubbens hjemmeside
Kontakt: uvjagt@koegedykkerklub.dk for yderligere information

Sjællandske Kredsmesterskaber i UV-jagt d. 14.8.2016
Tidspunkt: 14.08.2016 kl. 09.00 - 15.00
Sted: Sprogø med 2 jagtområder; den østlige og vestlige side af øen, der kan
jages ved vindmøllerne, bropillerne, ankerblokken, den vestlige pylon (for de
erfarne) og langs molerne ved Sprogø. Der er bliver gode muligheder for torsk,
havørreder, multer og flade. Udgangspunkt fra Korsør lystbådehavn, hvor også
indvejning og prisoverrækkelser vil foregå.
Tilmeldingsfrist: Ja, se klubbens hjemmeside
Kontakt: uvjagt@koegedykkerklub.dk for yderligere information

RIB tur til Wotan
Dato: Søndag den 31.7.2016
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: 24 – 32 meter (Top – Bund)

Vraget ligger nu på 30 meter vand i det strømfyldte farvand ved Sjællands Odde. Sigten kan variere
meget fra " - 5 meter, men er man heldig får man et flot dyk, hvor man kan se de mange store og
farverige sø-nelliker duve i strømmen . Somme tider er der et strømhul under stævnen så stort, at
man kan svømme under den forreste femtedel af vraget. Til andre tider er hullet væk, og man tror
næppe det er det samme vrag. Der kan svømmes ind på broen og under denne er der også mulighed
for at komme indenfor, men der er ret trangt og meget mudder. Gennem bagerste skylight kan
man svømme/kravle ned i maskinrummet og når man så bevæger sig fremad i vraget, kan man følge
en gang mellem de to maskiner, her er fyldt op med mudder, men man kan følge det intakte
gelænder. På maskinernes forkant går gelænderet på tværs af vraget og her op mod skibssiden i begge
sider, sad der engang to flotte maskintelegrafer, en masse manometre og en omdrejningstæller til
hver maskine. Bagerst i maskinrummet er en dør til et lille rum, hvor der engang stod nogle lamper,
petroleumsdunke m.m.
Tysk slæbebåd på 357 brt., bygget i 1925 på Germaniawerft i Kiel som nr. 468. Wotan var 45,36 m.
lang og 7,94 m. bred. Skibet blev i oktober 1932 solgt til Deutsche Krigsmarine med Kiel som
hjemhavn og under krigen tjenestegjorde Wotan i hele den Tysk dominerede del af mange søminer
fjernes, og skibet deltog i det besværlige og farlige arbejde ved "Seelandsperre" da det den 13 maj
1945, selv påsejlede en af minerne og sank.
Kilde: www.vragguide.dk

Rib tur til Anders Martin
Dato: Søndag den 14.8.2016
Afgang fra klubben: 7.00
Turleder: Turleder Thomas Aakjer 24 60 71 85
Pladser: 6 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas **
Dybder: 16 – 23 meter (Top – Bund)

Dansk Sandpumper fra Frederikshavn på 299 brt, 47 meter lang og 9 meter bred.
Maskine Alpha Disel på 368 hk.
Bygget 1968 hos Schiffswert Oberwinter,Tyskland.
Sprunget læk og forlist d. 10.10.1983. Flot vrag der står på kølen i næsten intakt tilstand.

September tur til Lysekil
Weekenden 15. – 18. september 2016

Vi har booket 12 pladser hos Diveteam i Lysekil all inclusive
Pris: 3.200,00
For den pris får du alt det her:
3 overnatninger hos Strandflichorna i 2x6 mands rum
3 x morgenmad
3 x frokost i Havets Hus
6 x båddyk
Fri Luft/Nitrox 32
Rundvisning i Havets Hus
Hvis man vil dykke mere, er der mulighed for natdyk, dog ikke med inkluderet.
Aftensmad og transport er uden for programmet og egenbetaling.
Ved tilmeldingen på hjemmesiden betales der et depositum på kr. 1000. Resten
opkræves automatisk via klubmodulet til betaling 1. sept. 2016.
Vi skal ankomme torsdag aften senest kl. 20
Med venlig hilsen Turudvalget
Carsten

Klub-kalenderen: juli til september 2016
Dato

Dag

Mål

Sted

Tid

Turleder

Mobil

Antal Dybde

7/7

Torsdag

Stella Mojac

Rødvig

17.00 Carsten Mølbak

21427000

12

25

16/7

Lørdag

Waltraud Behrman S/S

Gedser

7.00 Carsten Mølbak

21427000

12

19

16/7

Lørdag

UV-jagt 3 Pointjagt

Hørup

8.00 William

21219745

31/7

Søndag

Wotan

Odden Havn

7.00 Carsten Mølbak

21427000

12

32

14/8

Søndag

Anders Martin

Hundested

7.00 Thomas Aakjer

24607185

6

23

14/8

Søndag

SJ mesterskab UV-jagt

Musholm

7.00 William

21219745

27/8

Lørdag

Torpedobåden S103

Fåborg Havn

7.00 Carsten Mølbak

21427000

12

34

1-4/9

Festuge

Frivillig hjælper

Køge Torv

Henry & Poul E.

24695363

11/9

Søndag

Jacoff Prosoroff S/S

Rødvig

7.00 Carsten Mølbak

21427000

12

31

Sverige

Carsten Mølbak

21427000

12

30+

16-18/9

Weekend Lysekil

3–4/9 Uge

Narvik

Norge

Carsten Mølbak

21427000

24/9

Baltic

Rødvig

7.00 Carsten Mølbak

21427000

Lørdag

30+
12

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

Tjek klubbens hjemmeside!
Gå ikke glip af fx klubture, foredrag, madaftner, kurser,
og/eller en go’ fest!

Klubaften hver torsdag kl. 19:30
Der er altid kaffe/te på kanden!
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OLDERNE
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag
Fredag d. 29. juli 2016
Gøsta Persson
Arne Åbjerg Larsen

Kl 18:30
56652060
20789720

persson@oncable.dk
arne@aabjerg.dk

Fredag d. 26. august 2016
Svend Erik Jensen
Connie Andersen

Kl 18:30
56169546
61788366

kirstenj364@gmail.com
cia-la-14@vip.cybercity.dk

Fredag d. 30. september 2016 Kl 18:30
Inge Birthe Rønholt
56788948
Jimmy Lund
22310543

roenholt47@gmail.com
jimmylun@gmail.com

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

