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

Referat fra Generalforsamling d. 16. marts 2017
Thomas Aakjer 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. Regnskabet blev derefter godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslog at klubbens kontingenter forblev uændret. Der blev af
Carsten Mølbak stillet forslag til at kontingentet blev hævet med 10,-. Forslaget vedtaget ved
flertalsafstemning. Kontingenterne bliver således:
Dykker med forbund 320,Nitrox dykker med forbund 370,UV Rugby medlem 250,Finnesvømmere 160,Junior rugby medlem 160,Junior dykker 160,5. Behandling af indkommende forslag: Forslag til ændring af klubbens vedtægter blev gennemgået af
formanden og blev efter nogen drøftelse sat til afstemning med et flertal. Fremmødet ved
generalforsamlingen var dog ikke tilstrækkelig til at forslaget kunne vedtages. Der bliver derfor indkaldt
til ekstraordinær generalforsamling iht. §17 i klubbens vedtægter.
6. Valg af bestyrelse: Formand: Thomas Aakjer blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem: Jesper Nielsen trådte
ud af bestyrelsen og erstattes af Palle Møller som blev valgt. Bestyrelsesmedlem: Jan Samsing blev
genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Lars Bock blev genvalgt. Bestyrelses suppleant: Søren Due-Andersen blev valgt.
7. Valg til udvalg: Web udvalget, Thomas Aakjer og Lars Bock blev genvalgt.
Ansvarshavende redaktør for Boblen, Else Aagaard blev genvalgt.
Ansvarlig instruktør, Carsten Mølbak blev genvalgt.
Annoncer, Peter Wium blev genvalgt. Solveig Bruhn blev valgt ind. David Gravenhorst trådte ud.
Turudvalg, Carsten Mølbak, Peter Wium, Thomas Aakjer, Annie Mikkelsen, Peter Adelhejd Pedersen, blev
alle genvalgt. Dennis Olsen og Palle Møller blev valgt ind. Knud-Erik Petersen, Lars Bock og David
Gravenhorst trådte ud.
Materieludvalg: Kompressor: Carsten Mølbak, Materiel: Jesper Nielsen, David Gravenhorst og Ivan Møller
blev genvalgt.
Kabys og Fest udvalg, Henriette Hansen, Robert Veng, Hanne Klein, Peter Klein, Majbrit Birk Olsen og Ivan
Møller blev genvalgt
Leje af lokaler samt adm. af nøgler, Poul Engell blev genvalgt.
Revisor, Peer Christensen blev valgt.
Revisor suppleant, Morten Printzlau blev valgt.
8. Eventuelt: Der blev mindet om at i alle skal huske at bruge svømmehallen, så klubben kan blive ved at
have de tider de har nu. Flere andre klubber presser på. Husk at checke svømmehalstiderne på
hjemmesiden, da der har været lidt ændringer til disse.
Klubbens skilt ved vejen er taget ned, da der kommer en grillbar og der blev drøftet forskellige
placeringsmuligheder, skiltet bliver opsat ved lejlighed.
Løsningsforslag til hvordan klubben skal løse svømmehallens krav til livredder blev drøftet og der var
enighed i at bestyrelsen skulle arbejde videre med en løsning. Ivan foreslog at der blev dannet et
bademester udvalg.
Jan Hegelund opfordrede til at alle deltog ved oprydning efter fester.
Carsten Mølbak forslog at Boblen blev udsendt digitalt.
Formanden takkede for god ro og orden.

PBV Lars Bock

Formandens beretning 2017
2016 har igen været et godt år for alle undervandsaktiviteterne i Køge Dykkerklub.
Vores UV-rugby hold SøKøgerne var ved Amagercuppen 2016 tæt på at lave hattrick. En uafgjort kamp og en
marginal dårligere målscore end det vindende hold betød dog at vi måtte tage til takke med andenpladsen –
men alligevel slet ikke dårligt af SøKøgerne. Fra SøKøgerne deltog i november ved de åbne europamesterskaber i alt 6 spillere (4 drenge og 2 piger) fordelt på U21 og landsholdet og det blev til 2 fine fjerde pladser for
begge hold. For at holde på de unge spillere forsøger klubben nu at lave en ekstra træningsaften ved at få
adgang til springbassinet om torsdagen. Vi har desuden til UV-rugby materiellet indkøbt og opstillet et bur
efter aftale med svømmehallen.
Antallet af UV-jægere er vokset i klubben over de sidste år. Klubbens UV-jægere stod i 2016 for at arrangere
Sjællandsmesterskabet. Sprogø var udvalgt som jagtområder, men få dage før stævnet skulle afvikles, stod det
klart at vejrguderne ikke samarbejdede og Sprogø og bropillerne blev udskiftet med Langeland. Køge stillede
med 6 friske UV-jægere og dermed blev det muligt med 2 hold i holdkonkurrencen. Alle havde håbet på mange
fisk, men Langeland bød mest på flade og kun enkelte torsk. Køge fik dog en flot 3. plads individuelt og i
holdkonkurrencen fik vi en flot 2. plads. I august havde klubben desuden to til de nordiske mesterskaber i
Finland uden at det dog blev til medaljer.
På fridykkersiden har det været en lidt mere stille sæson. Der bliver trænet langbaner i svømmehallen, men
decideret statisk træning har der ikke været denne sæson.
På dykker siden, er der stadig stor opbakning og forespørgsel for juniordykning. Sidste år deltog de første 2
juniordykkerne i vores CMAS* kursus og lige nu er de næste 2 på vej igennem CMAS*. 2016 har desuden været
et godt dykkeruddannelsesår. Vi havde et stort CMAS*** hold med 6 deltagere igennem, samt et CMAS* hold
med 7 deltagere. Jan Samsing og jeg fik desuden vores CMAS* instruktørcertifikater.
For klubbens vokse dykkere har også 2016 været et godt år uden for mange turaflysninger. Takket være
Carsten har vi 2 både til rådighed på næsten alle dyk – og der er faktisk fyldt godt ud på turene. I august havde
vi desuden en fin forlænget weekend klubtur til Lysekil med rigtig fin dykning, og i oktober var 10 dykkere fra
klubben en uge i Narvik med næsten perfekt dykkervejr.
Samlende for alle vores undervandsaktiviteter er klubbladet Boblen. Det er fortsat i rigtig gode hænder hos
Else, og hun har været god til at indhente indslag. Vi har måske ikke i 2016 været helt så gode til at lave indlæg
til Else, så det skal vi prøve at forbedre i denne sæson.
Økonomien i klubben afspejler de mange medlemmer
og de aktiviteter, som vi har lavet for at få indtægter til
klubben. I forbindelse med Køge Festuge satte vi igen
en rekord. Henry og Poul Engell er vores repræsentanter i forbindelse med festugen og har været suveræne
til at få nogle gode tjanser – bla. igen ølvogn, som rigtig
mange synes at det er sjovt at bemande. Med Henry
igen som kærlig indpisker blev der indtjent mere end
35000kr. Der er som altid en risiko for, at vi ikke får
meget ud af at deltage i festugen, men med de sidste år
værende gode, er vi på i år igen. Vi håber igen i år at få
vores egen ølvogn, hvilket er sjovt og trækker flere

frivillige, end toilet og slusevagterne. Fra Sorø Regatta var vi sædvanen tro igen redningsbåd og tjente 4500kr.
Den nye lille gummibåd med ny motor, som kom i hus lige inden 2016 sæsonen har fået en god start og bliver
benyttet af UV-jægerne. Vi har sidste år købt en lille transportabel kortplotter/ekkolod, som William nu forestår
at få bygget et lille stativ til hækmontering. Den gamle lille gummibåd blev solgt for den nette sum af 2500kr.
På den store gummibåd er der kommet ny aksel på traileren, sædet er blevet ny betrukket og der er blevet lagt
gummimåtter i bunden til glæde for både båd og dykkerudstyr.
Som det også blev annonceret sidste år, skulle vi have repareret taget på klubhuset. Ankerne som holdt
remmen var rustet over og skulle fastgøres på ny. Det var en lidt større udskrivning, men er nu blevet lavet.
Tagrenden holdt ikke til arbejderne og er også blevet udskiftet i den ombæring.
I september havde vi arbejdsdag i klubhuset – Der blev muget kraftigt ud og ryddet op i alle kroge. Desuden
blev der sat tætningslister på alle vinduerne i teorilokalet, så man nu bedre kan være der uden at få træk i
nakken. Det og med varmepumpen i værkstedet, som blev sat op sidste år er det dejligt at være nedenunder i
klubben også i de kolde måneder. Som alle har set, er der er også blevet doneret nye borde til klubben med
pænere bordplader og ikke mindst mere skinnebensvenlige.
Medlemsmæssigt, har 2016 i modsætning til 2015 været et knapt så år for dykkerklubben. Vi er nu 171
medlemmer: 101 Dykkere (samme som sidste år), 25 UV-jægere/Sr-rugby/fridykkere (1 mere end sidste år), 9
Junior UV-rugby (12 i 2015), 7 Juniordykkere (13 i 2015), 1 svømmehalsjunior (mod 2 i 2015) og ikke mindst 28
passive (mod 44 i 2015). Det er i alt 25 færre end ved sidste generalforsamling heraf 16 passive/finnesvømmere
og 10 juniorer
Hvad grunden er til at antallet passive, nu finnesvømmere er næsten halveret vides ikke rigtigt. Vores
svømmehalstider er i den forløbne sæson blevet indskrænket fra langbaner både mandag, tirsdag og onsdag til
nu kun mandag og onsdag. Dertil kommer at svømmehallen har forlangt, at vi for langbanerne skal have et
opsyn på bassinkanten – så det er blevet mere træls/besværligt at være med i klubben for at få adgang til
svømmehallen i vores træningstider.
Klubmodul, som er vores udbyder på hjemmesiden og kontingentbetalingsdelen skulle i efteråret opdatere sin
dankort database. Det betød, at alle igen skulle indtaste deres Dankortoplysninger. Det betyder igen, at
betalingen til klubben bliver taget op til revision i de små hjem, hvilket igen desværre betød en afgang af
medlemmer.
Økonomien er dog stadig sund i klubben. Vi har haft nogle større udgifter i år på klubhus, store gummibåd
samt et fald i dykkerkontingentindtægten på grund af en midlertidig nedgang af dykkere mens at vores udgift
til DSF forblev stabil høj på grund af helårlig betaling. På trods af dette har vi bibeholdt et lille overskud –
medregnet indtægter fra undervisning, men uden at medregne indtægterne fra Køge Festuge og Sorø Regatta.
Nu har de sidste vintre været milde, men den nye varmepumpe synes også at have lagt en dæmper på den
årligt stigende elregning, så den du ligger lidt under sidste år. Vi har desuden haft justeret vores
forsikringsdækning for at reducere omkostningerne – og har fra 2017 flyttet vores forsikringer fra Tryg til
Codan.
Som I har kunnet følge i Boblen har Køge Kommune været efter os for at ændre vores vedtægter. I følge
reglerne for en tilskudsberettiget klub (som dykkerklubben er og skal være for at få adgang til fx.
svømmehallen) skal alle principielt kunne melde sig ind i klubben og have lige demokratiske rettigheder. Vi må
ikke have aktive ”passive”, så vores ”passive” har nu fået navneændring til finnesvømmere. Disse aktive skal
have lige stemmeret som dykkere, hvilket vi har tilgodeset i
de vedtægtsændringer, som vi skal stemme om senere.
På trods af lidt malurt i bægeret fra de frafaldne
medlemmer, synes jeg alt i alt, at 2016 igen har været et
rigtigt godt år for dykkerklubben. Klubben bygger
udelukkende på alle de frivillige, som lægger deres
dyrebare fritid her, og faktisk synes jeg vi formår at holde et
rimeligt højt aktivitetsniveau. Der har været mange
arrangementer og en rigtig god opbakning fra
medlemmerne. Så en stor tak til jer alle, som er med til at
gøre klubben til en god og dynamisk klub med et godt
kammeratskab, og jeg ser frem til en god 2017 sæson.
Stemningsbilleder fra Generalforsamlingen. Fotografer: Jytte (Lisbeth laver mad) øvrige: Lars Bock

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 18. maj 2017
Der indkaldes hermed i henhold til § 17 i vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling i
Køge dykkerklub torsdag den 18. maj 2017 kl. 20.00 i klubhuset, Bådehavnen 12, Køge.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af det fremlagte forslag til ændring af forslaget til klubbens love, iht. krav fra
Køge Kommune.

3. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Formanden

Scuba på Cuba, turistdyk i februar
Af Steen Fedder
”Det er nok en god idé at tage derover, inden det bliver forandret for meget”, siger Birgit til mig
efter at jeg har presset på for at få en ferie på Cuba. Så vi køber en tur til den vestlige ende af øen i
uge 7 og 8. Her efter rejsen er det vores indtryk, at selv om Obama har åbnet for strømmen af rige
amerikanske turister, er der godt nok lang vej til de forandringer Cuba behøver for, at kunne ligne et
moderne samfund efter europæisk standard. Den amerikanske handelsembargo er der jo stadig.
Vi oplevede et land der burde være rigt, men er fyldt med huse der ligner håndværkertilbud og et
handelsliv præget af vareknaphed og rationering. Gamle afdøde Castro’s regime har lagt vægt på
ikke-materielle værdier som uddannelse og et godt sundhedssystem. Og jo, selvfølgelig er
cubanernes kultur værd at opleve. Musikken salsa og sol og en drink med rom kan høres og smages
overalt på Cuba!
Vi er på en guidet ferietur og er med et
rejseselskab på 24 personer, der alle er godt oppe
i årene. Den unge dansk-cubanske guide taler
flydende spansk og fortæller os alt hvad turister
skal vide om Cuba og dets folk og historie. Han
siger ikke noget om dykkermulighederne, men
dem véd jeg i forvejen der intet er i vejen med. Og
så har Cuba et fantastisk klima lige som det øvrige
Caribien. Jeg har set frem til en dykkertur en af de
sidste fire dage af ferien, hvor vi er overladt til os
selv uden guide på et hotel i Varadero, der ligger
midt på øens nordside et stykke øst for Havanna.
Selv om der ikke er tid til dykning på den guidede del af turen får vi alligevel lejlighed til at komme i
vandet under et ophold i byen Trinidad, der ligger midt på øen mod syd tæt ved kysten. Guiden har
selv foreslået at vi bruger en halv fridag til formålet. Ved stranden er der de sædvanlige liggestole og
parasoller, men også tilbud om snorkelture med katamaran eller motorbåd. Så Birgit og jeg køber en
snorkeltur af en times varighed sammen med et par andre fra vores rejseselskab og to italienere. ’No
sharks, only tropical fish!’ siger bådføreren beroligende til os turister ude på positionen en halv sømil

fra stranden. Og vi har en skøn snorkeloplevelse i det gode vejr. Vi giver 10 cuc pr person for turen,
og det synes vi er rimeligt. (’Cuc’ er den lokale valuta Cuba malker turister med. Værdien svarer
næsten 1 til 1 til euro.)
De sidste 4 dage af ferien bor vi på ét af de mange turisthoteller, der ligger ud af en lang smal
landtange som går mod nordøst fra fastlandet. Nordsiden er én lang bountystrand, og her foran
vores hotel lige ved siden af strandbaren er der et dykkerskur med reklameskilte for dykkerture. Jeg
tilmelder mig derfor den tur de har den dag jeg er ledig. Det er en family-tour med frokost og det
hele, men da dagen kommer får jeg at vide at programmet er ændret på grund af for få tilmeldinger.
I stedet tilbyder man et vragdyk og et revdyk, og det passer mig fint. Jeg slipper for børn og delfiner
og sparer 30 cuc.
På sejlturen ud til dykkerstederne er jeg i selskab med turister fra både USA og Europa som bor på
hoteller i nærheden. Lige som jeg låner de
fleste deres udstyr fra dykkershoppen på
marinaen vi sejler ud fra. Jeg var spændt
på om kvaliteten var i orden, men selv om
noget af det så lidt slidt ud, var der ikke
noget at klage over. Der var kun lidt kritik
af, at man kunne have koordineret turen
lidt bedre for deltagerne. Jeg oplevede at
arrangørerne havde tid til at tale med os
og ikke var travlt optaget af at kapre
turister med deres mobiltelefoner eller
andet.
Det første dyk gik til et vrag nogle sømil
ude.
Vraget er en russisk destroyer bygget i 1988 som staten havde ladet sænke i 1998 til glæde for fisk og
dykkere. Den står kølret på 15-30 meter vand, der er masser af tropiske fisk, ingen strøm, vældig god
sigt og så er vandet 26 grader varmt. Hvad mere kan man forlange? Jeg var i gruppe med turister fra
Østrig, og vi have en ung smuk cubansk pige som dykkerleder, der passede godt på os. Vraget er
fyldt med skrammel og
ragelse og er ikke forberedt
til at svømme ind i. (Der er
videoer på Youtube fra
stedet hvis man søger på
’Scuba Varadero Russian’). I
et kanontårn så jeg en af de
dekorative dragefisk, der er
gode at fotografere, men er
en uønsket invasiv art i
Caribien.
Det andet dyk gik til et rev
ved en klippeø ikke langt fra vragets position. Dybde ikke over 10 meter, og de mange forskellige
koraller og det store udvalg af fisk blev flittigt fotograferet. Vi fik ikke set hajer eller havskildpadder
på de to dyk, men det gør heller ikke noget at jeg har mere til gode til en anden god gang! Det var en
dejlig oplevelse at holde ferie og dykke ved Cuba.

Kanon vraget – kanon tur i Øresund
Tekst og foto: Christian og Dennis
En kølig morgen i marts gik turen til kanon vraget.
Alle tilmeldte var mødt op, så dem på venteliste må
med en anden gang ☺.
Vi mødtes som sædvanlig i klubben kl.7 Jan og
Søren kørte i forvejen for at finde
betalingsautomaten til slæbestedet. Lige inden vi
ankom til Dragør ringede Jan og fortalte at de
havde fundet et fint slæbested og det var gratis, så
der satte vi kursen hen. Da vi kom frem så det noget
besværligt ud med at komme ned til slæbestedet,
men jeg får bakset båd og trailer rund om div.
forhindringer og ned mod rampen. Vi stoppede lige for at kikke på slæbestedet inden vi bakkede helt
til, og kunne nu konstatere, at det ville være nærmest umuligt at få båden i der, da rampen var noget
kort og sluttede meget brat. Vi kørte over i lystbådehavnen og fandt det andet slæbested. Der var
dog noget bøvl med bommen, men Lars-Bo fik et par tips af de lokale og så fik vi bommen op.
Vi fik samlet udstyr og læsset båden, så vi var
klar til afgang. Det var næsten helt vildstille og
rimeligt fladt vand, og det så ud til at blive en
rigtig fin tur derud. Vi talte dog lidt om de
stenbanker der ligger der ude.
Vi kom godt ud til vraget, og det kom fint frem
på ekkoloddet. Vi fik kastet bøjen og kunne
næsten se bundtorvet hele vejen til bunden.
Jan og Søren, som var første hold, gjorde sig
klare og kom godt i vandet. Der gik ikke mange
sekunder før næste hold sad og trippede for at
komme i, da vi kunne følge Jan og Søren hele
vejen til bunden fra båden.
Flamingo klodsen kom op og vi vidste, at de har fundet vraget. Den blev hurtigt fisket op og lagt i
båden til næste tur. Hold 2 gjorde sig klar og de kom også godt i vandet.
Efter aftalt bundtid kom Jan og Søren fint op af vandet og de blev fisket ombord på båden. De
fortalte at sigten var rigtig god, men der var et spring lag lige over bunden, der nogle steder gjorde
det svært at se vraget ordentligt, men der var masser af kanoner dernede. Hold 3 gjorde sig nu klar til
at komme i vandet med høje
forventninger. Vi kom godt i vandet selv
om der var kom en del strøm i
overfladen, men den aftog heldigvis på
vej ned.
Og det var rigtigt hvad hold 1 fortalte;
der var et irriterende springlag, som vi
svømmede lidt op og ned igennem hen
gennem vraget. På trods af springlaget
var der fantastisk sigt: 10 til 15 meter.

Mens vi svømmede hen
langs vraget kunne vi
levende forstille os et
gammelt sejlskib fyldt med
kanoner, skud
udvekslinger, røg og damp
som i en pirat film.
Tiden fløj afsted og vi
hyggede os. Vi kom godt i
overfladen og blev samlet
op af Jan i båden.

Vi fi stablet og surret udstyret fast og satte
kursen mod land.
Hvordan hjemturen gik, kan vi lave et nyt
indlæg om, for det ER en hel historie for sig
selv!
Tak til de dejlige dykkere der var med.

Dyk søndag d. 29 marts med RIB-båd til vraget IREVIK
Tekst: Jan Samsing. Foto: Dennis Olsen
Oprindelig var dagens dykkermål programsat til søndag d. 19 marts, og havde 11 deltagere. Men
dykket blev ændret til Lillebælt, da blæsten var for voldsom. Dykket i Lillebælt var, for dem som tog
der over, hyggeligt og godt samvær, men absolut ringe sigt, så det havde ikke været den bedste dag
under overfladen.
I ugen som kom forhørte Carsten sig hos flere som havde været på om mon lysten stadig var til at
tage af sted på førstkommende søndag til IREVIK, såfremt vejret artede sig. Der var flere tilsavn og
derfor blev der programsat på hjemmesiden et dyk den 26/3. Dagen oprandt og vi var 6 dykkere som
havde sat hinanden stævne i klubhuset søndag morgen kl. 07.00, der dog i sidste øjeblik blev rykket
til kl. 08.00 da sommertiden som bekendt lige også skulle justeres denne nat, og for lidt søvn går jo
ikke. Carsten Mølbak, Thomas Aakjer, Palle Møller, Dennis Olsen med gæst Jacob Hansen og
undertegnede. Det var lidt med bange anelser vi stod og så tågen havde lagt sig over Køge, vi
huskede alle turen sidste år til en svensk havn som var så tåget at vi måtte køre hjem med uforrettet
sag. Men nu var vi der, og med 19 CMAS stjerner i båden skulle vi jo nok kunne manøvrere i selv de
vanskeligste forhold…..mente vi, så Carsten’s traktor og Dennis Tur-bus blev begge pakket til
bristepunktet og vi satte kurs mod Trelleborg. Tågen lå som en dyne på motorvejen, først da vi kom
ned fra højbroen på vej mod betalingsanlæggene lettede den, og hvilket pragtfuldt skue. Solen
varmede fra en aldeles blå himmel, vinden fik flagene til at hænge dovent og lodret ned, ikke den
mindste blafren, og trods farten i bilen virkede det som om vandet var fladt som vikingerne havde
bestemt det. Kort tid efter, i den lille havn et par kilometer vest for Trelleborg trillede vi så frem mod
vadestedet. Jublen ville ikke stoppe, forventningerne steg, og vi kunne næsten ikke være i os selv
over det som lå lige foran os. Fladt vand som var det nystrøget med mors dampstrygejern, klar sol,
ingen vind og for hvad vi kunne se fra havnekajen, en sigt så langt vi orkede at skimte, for at gøre det
endnu bedre lå der en flot stor skubbe på 3 meter vand lige hvor båden skulle ligges til, det her
kunne bare ikke gå galt 😊

30 minutter senere, båden pakket, alle mand omklædt, vi stævnede ud, og snakken forsatte, sikke en
skøn dag, hvor var det dog synd for alle dem som blev hjemme. 4,5 sømil skulle vi kun sejle for at
ramme IREVIK, som skulle ligge på små 34 meter vand. Ingen mente de havde været der før, i hvert
fald ikke i nyere Danmarks historie, så snakken gik om hvad alle dygtigt havde læst sig til, vi kunne
ikke vide mere førend vi selv ville være der. Sejltiden var ikke lang, pludselig tog Carsten farten af, vi
”var der”, og der havde lige været ”noget”
på ekkoloddet……fedt fedt, Dennis & Jacob
som var første hold begyndte at gøre sig klar,
Palle & Thomas startede med at klargøre
bøje og bundtov med lod, Carsten cruisede
stille rundt og søgte, jeg sad og bevarede
overblikket for os alle 😊
Snart var første dykkerhold klar, bundtov
med bøje var klar, men vraget ville ikke
dukke op, ….hmmmm, blev der tænkt,…30
minutter senere stadig intet vrag,
diskussionen om de rigtige koordinater
begyndte, Thomas regnede og regnede, trak
fra og lagde til, der var forskellige satellit
udgangspunkter og det skulle da for pokker
kunne lykkes. Ekkoloddet havde snart så mange sejlruter at der ikke var plads til mere på skærmen så
alt blev slettet og vi startede forfra. Første dykkerhold tog nu udstyret af, det blev for varmt og for
tungt! Jakob tog også hætten af, men ikke Dennis, for han skulle være klar til at dykke!!! Thomas
ringede til Michael Jensen, ingen svar, igen og igen, så blev det til Jesper Nielsen, der var bid, han
loggede på hjemme-PC’en, og hjalp med de eksakte koordinater fra Vragguiden.dk, igen og igen blev
der prøvet…..4 forskellige waypoint’s alle på stribe, det ville ikke lykkes. Nu røg også Dennis hætte,
det blev sgu for varmt…Endelig fik vi også gang i Michael Jensen, han kom på banen med teknisk
viden på telefonen og de koordinater som bare ”var” rigtige, men ak, det ville ikke lykkes.
Efterhånden havde vi søgt i små 2 timer, solen var væk og en tyk tåge havde lagt sig som en dyne
over os. Med jævne mellemrum hørte vi tunge dybe tågehorn fra store skibe …de kunne ikke ses,
sigten over overfladen var måske nu kun 100 meter!!! Til sidst, meget mod Carsten stålsatte vilje
måtte vi tage en ny beslutning. Michael Jensen havde foreslået ARES som et vrag i nærheden,
Carsten så på skærmen det var 2,9 sømil væk, og ja vi skulle jo i vandet så selvfølgelig, sæt kursen
skipper, så holder vi fast, det kan kun gå for langsomt var nu holdningen. Carsten pløjede håndtaget i
bund, båden rejste sig, og ligesom den skulle ligge sig for en flot planing efter små 150-200 meter
standsede Carsten med et drøn, der havde været ”noget”, vi tænkte nej nej, så heldig har man ikke
lov at være, vi havde jo
valgt ny kurs, vi havde
sejlet mindst 150 meter, vi
støder ”sgu da” ikke ind i
det vrag vi har søgt efter i
2 timer, …. Så heldig har
man ikke lov at være,
….Men Carsten stod fast,
der havde været noget,
…..en lille cruising igen, og
ganske vist, der stod
noget ret op fra bunden
på ca 33 meter til 26-28
meter,….bøjen blev nok
en gang hevet frem og nu
dumpet på rette sted, og første dykkerhold gjorde sig klar igen,….denne gang med fornyet styrke,
Dennis fik ansvaret for flamingo stykket, de væltede i overfladen, og gik ned ved bøjen, … nu kunne

vi andre blot vente, syntes tiden sneglede sig af sted, men pludselig YES MAN, flamingostykket kom
op, …..fantastisk dejligt med tekniske hjælpemidler som ikke svigter 😊
Palle & jeg var næste hold, vi begyndte nu klargøring, og drog afsted, vi havde ikke grund til at vente
- tiden var jo løbet lidt fra os……allerede 5 meter nede af tovet begyndte ”noget” at komme frem
længere nede, jeg tænkte det var pokkers er sigten så god, …..og ja det var den.
Vi bedømte den alle mand til at være i omegnen af 15 meter. Snart lå det prægtigste lille vrag flot på
kølen på bunden. Et rigtigt Anders And vrag som man siger. Ca 27 meter langt, små 6 meter bredt, og
en sigt så man stort set kunne se fra en ende til en anden. Sigten var formidabel og vi kunne se så
mange finurlige detaljer, det var ret så utroligt. Masten lå som beskrevet, flængen i skroget var som
læst om, styrehuset stod flot agter og knejsede. Dog ikke meget liv, fisk så vi ikke, masser af
muslinger som vraget var overbegroet med, få krabber, og en enlig ål lå på bunden og mæskede sig,
den var ikke interesseret i os, så vi lod den være og tænkte vores om det kadaver den formentlig
havde sat til livs.
Vandet var til den friske side, små 4 grader, hvilket fik alle mand til at tænke lidt i dykkertider, sidste
hold oppe var de 2 rebreathere, Carsten og Thomas, som naturligvis tog en hel time, hvilket Thomas
blev straffet for eftersom hans fingre var meget lidt manøvredygtige i den første tid i
overfladen…..MEN vraget havde været flot, og kan snildt besøges igen, også med mere uerfarne
dykkere, det var et nemt dykbart vrag. Og nu hvor Carsten havde låst de nye koordinater fast, skulle
det været hurtigt at finde. Nu skulle vi bare hjem, sagen var jo bare at tågen var tæt og tyk som
Lisbeths gule ærter. Vi
kunne intet se, og Carsten
havde jo slettet sejlruterne
på skærmen for at finde
vraget tidligere…..Men
skidt, Carsten kan jo bare
det der, og ellers havde
han jo formanen ved sin
side, så vi andre satte os
godt til rette, lidt kølige og
forkomne, ….så blev der
speedet op,……20
minutter senere blev farten
taget af, lidt mumlen fra
skipper og Thomas, og vi
satte i gang igen, vi bemærkede dog at det nu var i en helt anden retning……20 minutter senere
farten af, mumlen bagude, ny retning og fart på igen,…..20 minutter senere, mumlen bagude, Palle
og Dennis talte om at hvis de nu satte i gang igen med 20 minutter sejlads i den fjerde retning, så
kunne vi jo dykke på Irevik nok en gang, for så var vi vel tilbage ved udgangspunktet,….men
pludselig med et distræt kig ud over bådens side, så vi at vi befandt os på MEGET lavt vand,….1-1,5
meter,…..vi kunne ikke se kyst eller andet, men vandet var lavt og kæmpe store sten rejste sig fra
bund til overfladen, lige under og lå spredt alle vegne. Pludselig måtte alle mand sidde på siderne og
spejde, Dennis stod allerforrest som udkigsport og adskillige gang var vi meget nær ….. Ikke
sjældent blev der råbt bak, og pas på, når noget truede som kunne skade båden og/eller
motoren…..vi måtte ud igen, Carsten stak snuden stik syd og vi kom fri indtil vi var på små 4 meter
vand, herefter startede vi med stille sejlads i den mest sandsynlige retning, vandet blev mindre under
os, bunden nærmede sig, igen kom der store sten, for hulen da, hvad sker der….2 timer i overfladen
viste min computer, …Flotte svaner så vi, så vi var klar over kysten var nær, men den kom ikke frem,
…pludselig dukkede en grøn markeringsbøje op, pyyha , så endnu en, pludselig også den røde kunne
skimtes, ….godt så, et par minutter senere så vi havne indsejlningen….vi kom ind, fik afrigget,
aflæsset, pakket bil og påsat båden til den tyske traktor. Kort efter var der kun hjemturen tilbage. Et
virkelig godt dyk, med en dag der bød på flere ikke-forventede udfordringer, …..men med godt
humør og troen på at vi kan når vi vil, vel bistået af og med stor tak til Michael & Jesper endte dagen
godt, …Tror alle mand er klare på Irevik igen, ….hermed en opfordring også til dem som ikke var
med.

CMAS* - 9 nye dykkere
Af René Langelund Larsen
Først vil jeg starte med at sige, at som ny dykker i en klub, som Køge, er det skønt, at der bliver taget
så godt imod en. Her tror jeg, at jeg taler for alle 9 nye dykkere som d.02-04-2017 blev uddannet
CMAS*
For det andet kan jeg ikke andet end rose de to herrer, som vi har haft til instruktører; Thomas og
Jan. Tænk sig… de har haft en direkte linje til ’vor herre’, der så også har lyttet og sørget for et så
godt vejr, så det ikke var en faktor vi skulle tænke på. 👌
Vi mødte alle op lørdag morgen, hvor en masse gode mennesker var parate til at gøre dagen super
god. Flinke folk, store smil og mange gode råd, blev der givet til alle os nye.
Vi startede med en lille tur i havnebassinet, hvor jeg, efter 10 min fik en blowout på den ene octopus
og som ikke kunne stoppes.
Bagefter var det op i bådene og ud på andet dyk, som gik uden store problemer. Der var god
sigtbarhed. Op i båden og ind til en god frokost, som Henry havde stået for.
Nu kom turen til at vi nye skulle ud og klæde os i de kolde våde våddragter, men som pga. vejret ikke
var det store problem, da solen havde varmet dem godt op. Der var ikke nogen problemer med at
komme i dragten. Tror nu de erfarne dykkere godt kunne have tænkt sig et andet vejr, så de i deres
tørdragter kunne få et billig grin….
Tredje dyk var også en god oplevelse med god sigt og næsten ingen strøm, samt en bund temperatur
på 7 grader, så kan man jo ikke klage 😀
Søndag skulle turen så gå til Stigsnæs og nogle af os mødtes ved klubben mens andre på sitet, hvor
de sidste to dyk skulle stå sin prøve.
Vi ankom til en lidt grå og diset morgen, men kom i dragterne og så skulle turen gå til første dyk. Her
havde jeg så nogle udfordringer – det var svært at holde balancen. Jeg tænkte at så meget strøm var
der da heller ikke. Min makker var der ved siden af helt rolig og det var da pokkers 😀 men men men
når min ene blyholder til BCD’en, som skulle indeholde 4 kg…ja den manglede, og så får man nogle
udfordringer med at holde balancen. Det vidste jeg nu ikke på det tidspunkt, da vi var tæt på at skulle
op og lave vores sikkerheds stop, ville min makker lige have jeg skulle tage lidt mere luft ud af min
BCD, men den var helt tom så jeg måtte holde fast i ham for at blive på dybden. Vi kom fint i bådene
og havde en debriefing, hvor jeg fortalte om min oplevelse og tænkte jeg skulle have et par kilo mere
på.
Så var det frokost og igen var der fint udvalg, som vi fik fyldt vores maver med.
Så skulle vi gøre klar til dagens andet og sidste dyk. Her kunne vi igen høre på alle tørdragtdykkerne,
at de havde glædet sig til, at vi skulle i våddragterne, men igen blev de skuffede, for solen var
kommet frem og havde tørret og varmet dem. Så ingen sag og her var det så, at jeg fandt ud af, at
jeg har tabt den ene side bly. Fik lånt en ny og fyldt 4 kg på igen. Ned i bådene, ud på vandet, og så
ned i vandet. Dette dyk var for mig weekendens bedste og jeg havde fin kontrol med balancen (nu
var der jo også lige vægt 😂😂). Ingen problemer på dykket, op i båden og ind igen.
Til slut en stor tak til alle jer medlemmer, som var med i denne weekend. Uden jer havde vi ikke
kunne stå med certifikatet i dag.
Tak til Thomas og Jan for en til tider vis tålmodighed med, at få os gennem uddannelsen.

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

Fredag d. 28. april 2017
Svend Erik Jensen
Connie Andersen

Kl. 18:30
56169546
61788366

svenderikj364@gmail.com
cia-la-14@vip.cybercity.dk

Fredag d. 19. maj 2017
Inge Birthe Rønholt
Jimmy Lund

Kl. 18:30
56788948
22310543

roenholt47@gmail.com
jimmylun@gmail.com

Fredag d. 30. juni 2017
John Dahlbæk
Gøsta Persson

Kl. 18:30
60678191
40112060

dahlbaek@gmail.com
persson@oncable.dk

Fredag d. 28. juli 2017
Arne Åbjerg Larsen
Svend Erik Jensen

Kl. 18:30
20789720
56169546

arne@aabjerg.dk
svenderikj364@gmail.com

Fredag d. 25. august 2017
Connie Andersen
Inge Birthe Rønholt

Kl. 18:30
61788366
56788948

cia-la-14@vip.cybercity.dk
roenholt47@gmail.com

Fredag d.29. september 2017 Kl. 18:30
Jimmy Lund
22310543
John Dahlbæk
60678191

jimmylun@gmail.com
dahlbaek@gmail.com

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

KØGE DYKKERKLUB – måske Danmarks bedste – Vil du være med?
Vi er også UV-Rugby og Undervandsjagt!

Og så har vi det SJOVT sammen!

KØGE DYKKERKLUB – vi har svømmehalstider i Køge Svømmeland

Klub-kalenderen: april til juni 2017
Dato
Dag
29.4.2017 Lørdag

Mål
Minestrygeren Dr.
Eichelbaum M 1108
5-6.
Fredag
UV-jagt
5.2017
&
Øresundscup
lørdag
7.5.2017 Søndag Stranddyk - Piren

25Onsdag
28.5.2017
til
Familietur til Kullen
søndag
15.6.2017 Torsdag
Boesdal

Sted
Stigsnæs

Tid
7.00

Mobil
2142 7000

Antal
12

2121 9745

99

David
Gravenhorst
Indbydelse i
Boblen

2440 9391

99

2142 7000

99

Peter
Adelhejd
7.00 Dennis Olsen

6116 8121

99

6

3022 1445

-

23

-

-

Flakfortet
Stevns

7.00

17.00

18.6.2016 Søndag

Anders Martin

Hundested

23.6.2017 Fredag

Sankt Hans

Klubben

-

Se Boblen

23.6.2017 Fredag

Skt. Hans aften
Vi griller
Johannes L
(sammen med
juniorer)

Klubben

18.0
0

Kabyssen

Helsingør

8.00

Peter Wium

25.6.2017 Søndag

Dybde
27

William

Kullen
Sverige
Rødvig

Turleder
Carsten
Mølbak

-

6

99

20829700

12

Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside:
www.koegedykkerklub.dk
Du kan nu betale med mobilpay i Kabyssen - Telefonnr.: 2884 9882
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