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Mad aften – fx første torsdag i måneden!
Friske ’kokke’ søges til at lave mad?
Kontakt Jytte på tlf. 24 63 86 09
eller email: jesper.jytte@os.dk
Tilmelding til madaften 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:
Formand: Thomas Aakjer
thomas@aakjer.dk

Tlf.: 2460 7185

Tlf.: 3012 6009
Tlf.: 2241 3249

Næstformand: Palle Møller
Kasserer: Jeanette Tina Jensen
kasserer@koegedykkerklub.dk
Sekretær: Lars Bock

Tlf.: 2540 0324

Bestyrelsesmedlemmer:
o William Siefert
o Jan Samsing
o Robert Veng
Suppleant: Søren Due Andersen

Tlf.: 2121 9745
Tlf.: 3033 3626
Tlf.: 2546 7545
Tlf.: 3027 3601

Revisor: Peer Christensen
Revisor suppl.: Morten Printzlau
UV-Rugby & UV-jagt udvalg:
o William Siefert
o Peer Christensen
undervandsrugby@koegedykkerklub.dk
uvjagt@koegedykkerklub.dk
Annoncesalg:
o Peter Wium
o Solveig Bruhn

Tlf.: 2121 9745

Tlf.: 2082 9700
Tlf.: 2030 6166

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

Turudvalg:
o Carsten Mølbak
o Thomas Aakjer
o Annie Mikkelsen
o Peter Adelhejd Pedersen
o Peter Wium
o Dennis Olsen
o Palle Møller

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: Dennis Olsen

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

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2017
Deltagere: Robert, Jesper, William, Thomas, Jeanette, Søren, Lars
Afbud: Palle
1. Bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen og denne skulle konstitueres, grundet
afbud fra Palle blev det aftalt at vente med dette til næste møde.
2. Thomas tilretter ændringsforslaget til klubbens love så forslaget kan fremlægges på klubbens
ekstra ordinære generalforsamling. Det blev aftalt at supplerer med at hvert medlem kun kunne
have en fuldmagt med.
3. Det undersøges om det vil være muligt at benytte svømmehallens træningslokale for
reduceret pris.
4. Indmeldelsesgebyret for medlemskab af klubben blev drøftet og der var enighed om at der til
den kommende generalforsamling blev forslået et gebyr på 350,- og at gebyret til et hvert
tidspunkt svarer til det indmeldelsesgebyr som DSF kræver.
5. Der bliver indkøbt til værktøj til nødkasse med værktøj til RIBen
6. Betaling med Mobilpay i kabyssen er nu muligt (tel: 2884 9882).
7. Alkohol bevillingen er modtaget og ophængt i klubben.
8. Smeden er færdig med stativet til gps til den lille gummibåd.
9. Svømmehallens krav til at klubben stiller med egen livredder blev drøftet og der arbejdes
videre med løsningsmodel.
På bestyrelsens vegne, Lars Bock
Næste møde er torsdag den 18. maj kl. 19.00 i klubben.

Indkaldelse til 1. ekstraordinære generalforsamling
torsdag d. 24. august 2017 kl. 19:30 i klubhuset!
Der indkaldes hermed i henhold til § 17 i vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling i
Køge dykkerklub torsdag den 24. august 2017 kl. 19.30 i klubhuset, Bådehavnen 12, Køge.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Første fremlæggelse om vedtægtsændringer af klubbens love i henhold til godkendelse fra
Køge Kommune

3. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Formanden

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. maj 2017
Deltagere: Robert, William, Jan, Palle, Thomas
Afbud: Jeanette, Lars, Søren
1. Bestyrelsen har konstitueret sig, og Palle Møller er klubben nye næstformand.
2. Efter to telefonmøder med Køge Kommune, er det opdaterede ændringsforslag til klubbens
love forelagt bestyrelsen og her godkendt. Ændringsforslaget er indsendt til kommunen for
godkendelse inden der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for første godkendelse
af klubbens medlemmer.
3. Der er lavet et ”bur” i baderummet i klubben til elevudstyr. De sidste færdiggørelser mangler
dog stadig.
4. Robert sørger for indkaldelse til Sct. Hans – i år på en fredag.
5. UV-rugby – 1. division søKØGErne var tæt på, men tabte 3:2 til Flipper i finalen og sluttede
sæsonen på en 2. plads.
6. UV-jagt: Øresundscup forløb rigtig godt. Der var 48 deltagere, heraf 5 fra KDK.
På bestyrelsens vegne, Thomas
Næste møde er torsdag den 20. juni kl. 19.00 i klubben.

Frivilligt mandskab til Redningsbåd v/Sorø Roregatta
weekenden d. 1 og 2. juli
Klubbens båd er igen i år redningsbåd ved regattaen, så vi kan tjene nogle
penge til klubarbejdet. Vagterne er delt op i morgen-formiddags og
eftermiddags vagter.
Der skal være mindst 2 voksne ombord, hvor mindst én har
speedbådscertifikat. Den anden skal have våddragt på og være klar til at
redde personer op fra vandet. Der må gerne være flere i båden end 2 pr.
vagt.
Husk madpakke og solcreme. Kurv med kaffe/te fås ved henvendelse til Sorø
Regattaen.
Tilmeld dig en vagt på hjemmesiden under ”Event” og få en fornøjelig dag på
Sorø Sø (vejret er næsten altid flot).
Båden skal være klar i vandet kl. 6:45 både lørdag og søndag morgen
(tidspunkt kan ændres ift. antal løb). Sidste løb forventes afviklet inden kl.
19:30 lørdag og inden kl. 18:30 søndag.
Spørgsmål rettes til Poul Engel på 2469 5363

Bølgegang i Østersøen med uventet våddragtsdyk!
Af Søren Due-Andersen.
Det startede med en utrolig smuk morgen og en spænding med at teste nyindkøbt brugt udstyr.
Dagen før blev dykkestedet flyttet af dykkeleder Carsten på grund af for meget strøm, og samme
grundighed burde måske ha’ været appliceret på udstyrsgennemgang, men mere om det senere.
Planen blev at stå ud fra Rødvig og prøve at nå Vapper. Kl. 8 var vi klar i Rødvig - Carsten, Jan, Dennis,
Jacob, Thomas, Lars Bo, Jesper og undertegnede. To smukke både og godt humør - på vejen ud blev
vi mødt af kæmpe bølger og haglvejr i 6 grades varmt vejr, og måtte vælge et nemmere vrag at
kommet til - valget faldt på Slæbebåden, som skulle stå på bunden lige op og på 26 meters dybde.
Den nyindkøbte dragt kom på og Jan og jeg gik ned langs linen - en kold rislen op ad armen fra 5
meters dybde, gav
indikation af et
kommende koldt dyk så meget for
tørhandsker... selvom
dragten ellers virkede
tæt 😣.
30 minutters dyk blev
det til med smuk sigt på
10 meter og flotte røde
stenbidere på vraget
som hurtigt var overset
med meget fint
bevokset med
muslinger. På vej op og på sikkerhedsstop løb vandet nærmest frit i venstre side af dragten fra
armen - meget koldt. Og vel oppe måtte jeg pænt vente i den våde kolde dragt til Dennis og Jacob
var færdige med deres dyk. En forsigtig forespørgsel til formanden Thomas, som nu var bådfører på
den anden båd, om det kunne være ok hvis vi sejlede i forvejen hjem til Rødvig, blev fremført og
bevilliget. Fuld skrue hjem selvom vi dansede lidt på bølgerne og videre i et varmt bad.
Håber de øvrige tilgiver og hjalp med at få bådene op og hjem til klubben.
Efter 30 min i 50 grader kom farven retur på venstre fod 😉
Skønt at dykke i koldt vand og glæder mig allerede til nye eventyr. Tak.
Foto: Dennis Olsen.

Skt. Hans aften i klubhuset og på havnen
Fredag den 23. juni kl. 18
Tøm køleskabets indhold over i en madkurv, og pak bilen med mad,
familie og bedsteforældre. Ta’ hen til Klubhuset på Bådehavnen og få en
fornøjelig Skt. Hansaften i selskab med andre fra Køge Dykkerklub.
Igen i år tændes der op i grillen, og vi hygger med vores medbragte mad inden
vi kigger på bål, hører musik og taler på Nordstranden

Velkommen til en skøn aften i dykkerklubben
Grillen er klar fra ca. kl. 18
Kabyssen er selvfølgelig åben for salg af drikkevarer
Mvh. Kabys udvalget

SOMMER-HAV-SVØM hver mandag
Vi mødes kl. 18.30 hos:
Robert Veng
Brinken 60 i Strøby.
Vi svømmer med ABC-udstyr
og i våddragter.
Omklædning er mulig hos
Robert.
Efterfølgende er der tændt
op i grillen, så ta’ mad med til
hyggeligt samvær.
ALLE er velkommen!

Rejsebeskrivelse fra min dykkertur til Philippinerne 😁
Af Søren Due-Andersen
Så blev det danske vejr for meget og det varme
klare vand trak i det gamle dykkerhjerte.
Det blev Philippinerne som lokkede så meget, at
jeg tog afsted med Kingfish på grupperejse og
med det gode gamle enkeltflaske udstyr
herunder Buddy BCD'en i kufferten.

Afsted d. 25/3-17 over Singapore til Cebu og
videre med bus og båd til Malapasqua Exotic
Resort. Der var udsigt til dybvandshajen og
masser af andre flotte dyk med Thresher sharks,
pygmæsøheste, blæksprutter og imponerende
nøgensnegle....

Min gamle BCD havde tiltagende problemer
med at forblive opblæst, men det gik nu meget
godt alligevel. Til sidst måtte den dyppes i
eddike for at virke og helt god blev ventilen
aldrig på denne tur...

Efter 5 dage her tog vi videre med båd og
laaang busrejse gennem Cebu til Dumaguete og
dykkerparadis: Pura Vida, hvor der var endnu
mere makro dykning: læs meget små fisk og
mærkelige skabninger incl. til afslutning den
helt fantastiske harlekin sephia med disko lys.

Også her fik vi 5 skønne dage med dykning. I alt
blev det til 26 dyk med maximal dybde på 30
meter.
Absolut anbefalelig fantastisk rejse med søde
rejsekammerater fra hele landet - specielt min nye
dykke buddy Michael Cadovius.
God dykning derude - eventyret venter.

Torsdagsdyk den 29. juni - Rib tur til Dannebroge
Afgang fra Klubben kl. 17.00
Turleder: Carsten Mølbak - 21427000
Pladser: 12 stk. Tilmelding via klubbens hjemmeside
Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS*
Dybde: max 18 meter
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.

Torsdagsdyk den 6. juli - Rib tur til Baltic
Afgang fra klubben : 17:00
Turleder: Carsten Mølbak – 2142 7000
Pladser: 12 stk. tilmelding via hjemmesiden.
Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS**
Dybde: 27 meter.

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 lænsepumperne 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.

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

Og så har vi det SJOVT sammen!

Søndagsdyk den 16. juli - Færgen M/F Ærøsund
Afgang fra klubben: 7:00
Turleder: Peter Vium – 2082 9700
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 Scchiffswerft 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.

Søndagsdyk den 30. juli - RIB tur til Vapper
Afgang fra klubben: 7:00
Turleder: Carsten Mølbak – 2142 7000
Pladser: 6 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS *
Dybder: 10 – 25 meter (Top – Bund)

Der er adgang ind på broen (styrhuset) via
døre forrest i BB side og agterst i STB side. Derudover kan man komme ind gennem det forreste
vindue i STB side. "Taget" på broen findes 5 1/2 meter under vandoverfladen. Der er yderligere
adgang til skibets overbygning gennem en dør agterst i BB
side i etagen under broen. Endeligt kan man komme ind i overbygningen og ud under fordækket
gennem en gang, der starter i STB side af hoveddækket, inde bag ved spillene. Det er muligt at
svømme fra broen og 3 etager ned via trapperne. Trapperne slutter i den gang, der fører ud til
hoveddækket agter.
På 2. etage under broen befinder infirmeriet (sygehuset) sig forrest i BB side. Man kan tydeligt se
operationsbordet midt i lokalet. Lige agter derfor findes infirmeriets sygestue. Den øvrige del af 1.
og 2. etage under broen er optaget af kahytter. Hoveddækket er i 16 meters dybde, og i midten af
dækket 10 meter agterefter fra brobygningen findes en åben luge på 1,5 x 1,5 meter ned til
maskinrummet.
25 meter længere agterefter på dækket findes en åbning på 2 x 3 meter ned til fiskefabrikken, hvor
der er masser af plads. Her findes mange maskiner og transportbånd, samt i STB side et lille kontor
i en container. Vragets længde er 102 meter.

Tjek klubbens hjemmeside:
www.koegedykkerklub.dk
Gå ikke glip af fx klubture, foredrag, madaftner og kurser

Klubaften hver torsdag kl. 19:30
Få dig en dykkersnak, ordne udstyr og vær sammen med
dykkere, UV-jægere og UV-rugbyspillere
Der er altid kaffe/te på kanden!

Søndagsdyk den 3. august - RIB tur til Stella Mojac ”Slæbebåden”
Afgang fra klubben: 7.00
Turleder: Thomas Aakjær – 24 60 71 85
Pladser: 6 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas **
Dybder: 18 – 25 meter (Top – Bund)

Stella Mojac af København er bygget i 1960, som en slæbebåd på 66 brt. Den kæntrede og sank
under ukendte omstændigheder på rejse fra Søby til København under bugsering
af en anden slæbebåd: Schlepper. Et flot og velbevaret vrag med en længde på ca. 25 meter.

Foto: Søren Due- Andersen

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

Vi har fået nye medlemmer i klubben og byder velkommen til:
Magnus Gulløv
Camilla Gulløv
Giuke Dahl Kretzschmer
Peter Wendt Sørensen

Junior
Finnesvømmer
Rugby
Dykker, nitrox

Vi håber, at I vil finde jer godt til rette i klubben. Ved spørgsmål, må I gerne ringe eller skrive til mig.
På klubbens vegne
Jeanette
mail: kasserer@koegedykkerklub.dk Telefon: 22413249

KØGE DYKKERKLUB
svømmehalstider i Køge Svømmeland fra september til maj

Rødvig
Rødvig Havn
Smygehamn
Sverige

RIB tur til Vapper
RIB tur til Stella Mojac
”Slæbebåden”
RIB tur til Bonita

Søndag

Torsda
g

Lørdag

Lørdag

Lørdag

30.7.2017

3.8.2017

12.8.2017

26.8.2017

9.9.2017

Sj. Odden
Havn

Ballen Havn

Færgen M/F Ærøsund

Søndag

16.7.2017

RIB tur til Wotan

Rødvig

Rib tur til Baltic

Torsda
g

6.7.2017

Simrishamn
Sverige

Klubhuset

Rib tur til Dannebroge

Torsdag

29.6.2016

RIB tur til M/S Villon

Helsingør

Søndag Johannes L (m/ juniorer)

Fredag

23.6.2017

25.6.2017

Lørdag

17.6.2017
Klubhuset

Hundested

Anders Martin

Skt. Hans aften Vi griller

Lørdag

17.6.2016
(Ændret)

Rødvig

Boesdal

Sted

Klubhuset

Torsda
g

15.6.2017

Mål

UV-Rugby afslutning
Grillaften

Dag

Dato

7.00

7:00

7:00

17.00

7.00

7.00

17.00

17.00

8.00

18.00

17.00

7.00

17.00

Tid

Peter Wium

Annie
Mikkelsen

Carsten
Mølbak

Lars Bock

Carsten
Mølbak

Peter Wium

Carsten Mølbak

Carsten Mølbak

Peter Wium

Kabysudvalg

William/Per

Dennis Olsen

Peter
Adelhejd

Turleder

12

12

2030 0109

20829700

12

12

12

12

12

12

12

21427000

25 40 03
24

21427000

20829700

21427000

21427000

20829700

99

99

12

99

6116 8121
3022 1445

Antal

Mobil

32

38

42

25

25

6-19

27

18

9

23

6

Dybde

Klub-kalenderen: maj til september 2017

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

Du kan nu betale med mobilpay i Kabyssen - Telefonnr.: 2884 9882

