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Svømmehals kort udleveres i svømmehallen ved sæsonstart.

Bådehavnen 14 4600 Køge Mobil 40148775

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

Næstformand: Palle Møller
Kasserer: Jeanette Tina Jensen
kasserer@koegedykkerklub.dk
Sekretær: Lars Bock
Bestyrelsesmedlemmer:
o William Siefert
o Jan Samsing
o Robert Veng
Suppleant: Søren Due Andersen

Tlf.: 3012 6009
Tlf.: 2241 3249
Tlf.: 2540 0324

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

Forside foto: Søren Due Andersen

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

Bladet udkommer
10-11 gange om året

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. juni 2017
Deltagere: Robert, William, Thomas, Jeanette, Søren, Palle, Lars
Afbud: Jeanette
1. Det blev både til bronze i hold og individuelt, til DM i undervandsjagt på Als første weekend i juni.
2. SøKøgerne har fået tildelt 47.300,- fra kultur- og idrætsudvalget i Køge.
3. TÅ laver tilmelding til svømmehallen, bemærk at der bliver stillet krav til at man ved at få
svømmehalskortet også deltager i livredderordningen.
4. Jeanette har meldt ud at hun trækker sig fra bestyrelsen og som kasserer til næste orbinære GF,
bestyrelsen. Bo Gjerlev Sørensen har meldt sig som kandidat.
5. Klubbens fastpris aftale med SEAS-NVE fastholdes.
6. T-Shirts, de sidste tryk er ved at være brugt og Palle henter tilbud samt forslag til nye.
7. TÅ undersøger om der er mulighed for at kunne benytte svømmehallens træningssal og under
hvilke forhold det i givet fald vil være.
8. Lejepris af klubben er aftalt justeret fra 500,- til 1.000,-. fordi den så dækker fra dagen før til
dagen efter lejen. Medlemmer har adgang til klubben under lejen i forbindelse med
flaskefyldning, m.v. men vi henstiller til at de selvfølgelig udviser hensyn og herudover benytter
olderne klublokalet den sidste fredag i måneden.
9. Der er lavet service på store RIB samt trailer.
10. Husk ekstraordinær generalforsamling i klubben den 24.8.2017, kl. 19.30.
På bestyrelsens vegne, Lars Bock
Næste møde er torsdag den 24. august kl. 18.30 i klubben.

Nyt fra UV-Rugby og Uv-Jagt
Af William Seifert.

47.300 kr. til søKØGErne
Undervandsrugby sæsonen er overstået og en ny er ved at skulle begynde. Flokken af søKØGEr
vokser stadig og resultaterne bliver bedre og bedre.
I den forgangne sæson genvandt vi Trofæet i Amager cup, efter et par års pause. Det var en vigtig
skalp på vejen. Det var ekstra fint at der var rekord mange hold med i år og at der var mange Elite
spillere med også. Det var da heller ikke nogen nem vej til podiet og mange kampe blev kun vundet
med et enkelt mål.
I 2 division har vi spillet rigtig mange kampe, da der var 8 tilmeldte hold i år. Vi har vundet en del, men
også tabt nogen. Det vigtigste er dog at vi har fået kørt nogen af vores dygtige juniorspillere ind i de
voksnes rækker. Der har kun været rosende ord tilovers, når vi stillede hold med 3-4 juniorspillere på
13-14 år. Man må sige at de unge har mod og vilje, når de kaster sig i baljen med en flok fuldvoksne
spillere.
Til vores juniortræning har det været lidt op og ned med nye. Men i øjeblikket har vi en fast skare på
4 piger, en mor og 5 drenge. Der har desværre ikke været nogen juniorcup de sidste par år, men i den
nye sæson vil vi prøve at tage til Sverige, hvor der er flere junior hold. Vi vil også prøve at fiske nye
spillere til sæsonstart, så vi har en lidt større trup.

I 1 division var vi lige ved og næsten. Vi havde slået alle de andre hold - lige på nær Flipper. I den
sidste kamp i maj måned skulle det hele afgøres. Kampen var tæt og hård, men desværre vandt
Flipper med 3-2. Men tænk at vi nu er i toppen af Dansk uv-rugby og spiller lige op med de bedste.
Det er ikke mange år siden at vi entrerede 1 division og tabte alle kampe med mere end 10 eller 20
mål. Fremgangen og resultaterne har da også betydet, at andre spillere kigger sig omkring og lægger
mærke til Køge og i næste sæson bliver vi forstærket med et par rigtig gode spillere.
I elitedivisionen var vi med til 2 cups og vi vandt faktisk et par kampe og viste fin figur. I elitedivisionen var der sidste år desværre kun 4 andre hold, der stillede op. Odense, Århus, 2 KBH hold og så
Køge. Forskellen fra top og ned til midten af de danske hold er simpelthen blevet for stor. Flipper
spiller med i Euroleage hver måned og her spiller de imod verdens bedste klubhold rundt omkring i
Europa. Derfor udvikler de sig rigtig meget i forhold til resten. Fra næste år af, stiller
Amager/Tudserne også op i Euroleage. Men søKØGErne har forpligtet sig til at spille alle 5 elitecups i
den nye sæson og det vil også rykke vores spil til nye højder.

I april måned ansøgte søKØGErne, Køge kommune om en pulje der var afsat til at fremme Køge som
en eliteidræts fremmende kommune. Der var afsat 1,5 millioner og det var blandt andet et krav, at
det skulle være publikums venlige sportsgrene på meget højt niveau. Derfor var vi ikke særlig
optimistiske, da vi sendte ansøgningen af sted med et ønske om 47 300 kr, til blandt andet nyt
udstyr, bolde og logo. Men i starten af juni modtog vi det glade budskab, at Køge kommune havde
tildelt os det fulde beløb :-)
Så fremtiden for Køge dykkerklub, som en af Danmarks førende klubber inden for uv-rugby, ser
lovende ud. Det er skønt at være en del af det gode sammenhold, der er i spillertruppen og så er det
fantastisk at kunne stille hold med tre generationer på.
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Lørdag den 6 maj afholdte DSF i samarbejde med det Russiske brand Scorpena, den største
Internationale undervandsjagts konkurrence nogensinde på dansk grund. Rammerne var hele
Øresund og basen var Flakfortet, som var booket i hele weekenden og dagene op til. Der deltog 16
hold af 3 mand på hver båd, altså 48 deltagere fordelt på 16 gummibåde - fra 7 forskellige lande.
Køge dykkerklub deltog med to hold: Anders Jensen, Bo Engelquist, Oliver Tristan Siefert, Giuke Dahl
Kretzschmer og William Siefert (arrangør af stævnet).
Konkurrencen var både en hold- og individuel præstation og der var en kvote på maksimum 5 fisk af
hver art. Vinderen blev Daniel Mann fra Australien og i holdkonkurrencen blev det et internationalt
mix på Team Aquarius, med en dansker, en finne og en australier, der løb med sejren.
DSF havde til lejligheden udlånt deres 5 gummibåde til udvalget og Scorpena diskede både op med
gratis bøjer og T-shirts til alle og derud over, var der virkelig flotte præmier til alle de dygtigste
deltagere. Vejret viste sig fra sin bedste side og sigten var +15 meter. I starten var der ikke nogen
strøm og derfor heller ikke ret mange torsk. Men de sidste par timer tog strømmen igen til og
torskene samlede sig i store flokke. Der blev gjort flotte fangster og Johan Wedel Nielsen (6 x
Danmarksmester) fangede konkurrencens største torsk på knap 12 kg. Så alle var ellevilde og
succesen bliver helt sikkert gentaget i 2018.

Din profil på klubbens hjemmeside må du gerne opdatere
så dine oplysninger fx adresse, telefonnr., e-mail, er rigtige!
Du skal logge ind på http://koegedykkerklub.dk - Klik på ’Ret profil’.
Har du spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt Jeanette på mail:
kasserer@koegedykkerklub.dk
eller ring: 22413249
Tak for hjælpen 😊
Nu kan du igen være frivillig ved
KØGE FESTUGE!
og være med til at tjene penge til vores dykkerklub!
Vi har vagter fra tirsdag d. 29/8 til lørdag d. 2/9
(uge 35)
Log ind på klubbens hjemmeside, hvor du finder vores
vagtplan for Køge Festuge (ligner meget sidste år).
SKRIV en SMS TIL HENRY på 3117 8101 med dato og
tidspunkt for de(n) vagt du gerne vil have. Husk at skrive
hvem du er.
Det er først til mølle, så hvis du vil være sikker på at få
en bestemt vagt, er det bare med at være hurtig på
tasterne.
Henry ved at der er rigtig mange, der står på spring for
at tage en vagt (få eller mange timer er underordnet) for
vores allesammens dykkerklub😊
Hilsen Henry (Henriette)

Svømmehalstider - Køge Svømmeland.
Sæsonen: september 2017 til udgangen af maj 2018
Bemærk at svømmehallen er lukket for klubber i skoleferier
Mandag:
19.00 - 20.30 3 langbaner (bane 1-3)
18.30 - 20.30 springbassinet
Tirsdag:
18.30 - 21.00 springbassinet
Onsdag:
19.00 - 20.30 2 langbaner (bane 1-2)
18.30 - 20.30 springbassinet
Tirsdag og onsdag bruges springbassinet til UV Rugby og mandag er forbeholdt
dykkerundervisning.
Du skal være ude af vandet inkl. flasker og gear og have skyllet dit udstyr og være klar til at
forlade svømmehallen kl. 20.30/21:00.
Køge Svømmeland kræver at Køge Dykkerklub har en kantvagt, når der er svømmere i
langbanebassinet.
Bestyrelsen har besluttet, at skemalægge kantvagterne, så voksne medlemmer (ikke UVrugby spillere), som bestiller svømmehalskort, skal tage en kantvagt en aften i løbet af
sæsonen (med mindre vi får en anden aftale i stand med svømmehallen).

RIB tur til Wotan
Dato: lørdag den 9/9. 2017
Afgang fra klubben: 7:00
Turleder: Peter Wium 20829700
Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas **
Dybder: 24 – 32 meter (Top – Bund)

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
arbejdet med at de mange søminer skulle 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.
Vraget ligger nu på 30 meter vand i det strømfyldte farvand ved Sjællandsodde, sigten kan
variere meget fra "0 - 5 meter men er man heldig får man et flot dyk. 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.

Klub T-shirt kan bestilles via hjemmesiden
Der er prøveeksemplarer i klubben så du kan finde den rigtige størrelse.
T-shirtene er muligvis små i størrelserne. Bemærk nu også barnestørrelser.
Pris pr. stk 145 kr.
Bemærk! Du kan også få lavet tryk på andet tøj, så skal du i XL-byg og kigge på tøj fra
Sjællands Erhvervsbeklædning (se også Sjæl. erhvervsbeklæd. på nettet) hertil skal
lægges ca. 100 kr. (inkl. moms) for tryk.

CMAS Basic Nitrox Kursus
12. & 13. september 2017
Kurset består af to teoriaftner (kl. 19-22)
På CMAS Basic Nitrox kurset lærer du at udføre dykning med iltberiget luft
Nitrox 21-40%.
Vi gennemgår forudsætninger med fordele/ulemper ved anvendelse af nitrox som
åndingsgas. Teorien indeholder undervisning i de fysiske- og fysiologiske forhold i
forbindelse med nitroxdykning, planlægning samt forholdsregler ved dykning med
iltberiget luft og anvendelse af Nitroxtabellen, gasanalyse og krav til dykker
udrustning.
Forudsætninger for at deltage:
• Du skal være mindst 14 år og have en lægeerklæring som er max. 5 år gammel.
• CMAS * (P1) eller tilsvarende uddannelse.
Kursus beløb: 1.200,00 inkl. certifikat og lærebogen.
Tilmelding: Klubbens hjemmeside senest d. 1. september 2017
Hvis du har spørgsmål så ring 21427000 eller skriv moelbak@post7.tele.dk
Instruktør Carsten Mølbak

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!

RIB tur til Torpedobåd S 103 MTB ved Als
Dato: søndag 24.09. 2017
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: 28 – 34 meter (Top – Bund)

Ved krigens begyndelse blev disse hurtige og meget sødygtige motortorpedobåde udviklet
af Friedrich Lürssen/Vegesack skibsværft. De havde en fantastisk manøvreevne, og de blev
bygget helt frem til krigens slutningen uden væsentlige ændringer af konstruktionen.
Motortorpedobådenene - også kaldet S-både - beviste deres værd under eskorter og
beskyttelsesopgaver, minesøgninen og i kamp med overfladefartøjer og u-både.
De opererede ud for de hollandske og franske kyster, den Engelske Kanal og engelske kyst
og også i Nordsøen, Østersøen og det Baltiske Hav. Herudover opererede de også i
Middelhavet og Sortehavet.
Den endelige version var Type S-100, og den blev produceret fra 1943 og frem. Den blev
anerkendt som en af de bedste motortorpedobåde under hele krigen.
Den blev drevet frem af 3 Daimler-Benz MB 511-V motorer med sammenlagt ca. 7.500 HK, der
gav den en topfart på 43-48 knob, selvom båden havde en vægt på 110 tons og længde på 35
meter.
Glæd jer til et spændende dyk i historien.

RIB tur til M.Fi. Burg
Dato: søndag den 1.10. 2017
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: 20 – 30 meter (Top – Bund)

Tysk motortrawler bygget i 1938 hos Schulte &Bruns, som nr. 122. Burg var godt 41 meter
lang og på 344 brt. Fra krigens start, blev Burg brugt til forskellige militære formål og
fungerede som vagtskib nord for Fehmarn, da skibet den 15. marts 1944 påsejlede en mine
og sank.
Burg er et flot vrag, som står på kun 29 meter vand og lodder næsten 10 meter op. Det er
gode muligheder for at gå på opdagelse indendørs, man kan svømme tværs gennem broen,
da begge døre er væk og selvom vraget har ca. 45 grader slagside til bagbord, er det ikke
svært at finde rundt. Tværtimod synes jeg, at det kan være lidt lettere - i dårlig sigt - at finde
døren, når jeg ved at den er enten oppe i rummet, eller nede.
Bagerste dør i agter bygningen, er en gang på tværs i skibet. Kommende fra styrbord er der
to døre til højre, første dør er til maskinrummet, her kan man svømme frem igennem vraget
og komme ud under broen, enten i styrbords eller bagbords side. Anden dør til højre, helt
nede af gangen, er et toilet.
Ovenpå den bygning vi lige "har været inde i", står en kanon og peger faretruende ud i
vandet, tager man fat, kan man dreje kanonen rundt. Der har stået en lignende kanon oppe i
stævnen, men den er brækket af og ligger nu et stykke fra vraget på bagbords side, man kan
dog stadig se hvor den har stået, idet platformen stadig er der. I stævnen er der også nogle
døre, men her er så meget mudder overalt, at det er umuligt at komme ind nogen steder.

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

Fredag d. 27. oktober 2017
Gøsta Persson
Arne Åbjerg Larsen

persson@oncable.dk
arne@aabjerg.dk

Kl. 18:30
40112060
20789720

Fredag d. 27. november 2017 Kl. 18:30
Svend Erik Jensen
56169546
Connie Andersen
61788366

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

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:
Preben Sandager
Kalle Sjølund
Bjørn Møller Hansen
Søren Perregaard

Dykker
Rugby
Rugby
Rugby

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

Og så har vi det SJOVT sammen!

KØGE DYKKERKLUB
svømmehalstider i Køge Svømmeland fra september til maj

Køge Torv
Sj. Odden
Havn
Klubhuset
ved Als

Vagt v/ Køge Festuge
RIB tur til Wotan
Kursus i Basic Nitrox
RIB tur til Torpedobåd
S 103 MTB

Uge 35

Lørdag

Tirsdag
onsdag

Søndag

Søndag

29.08.2017
02.09.2017

9.9.2017

1213.09.2017

24.09. 2017

7.10. 2017

RIB tur til M.Fi. Burg

Sprogø

Simrishamn
Sverige

RIB tur til M/S Villon

Klubhuset

Sjællandsmesterskab i
UV-jagt

Lørdag

26.8.2017

Ekstraordinær
generalforsamling

Sted

Lørdag

Torsdag

24.8.2017

Mål

26.8.2017

Dag

Dato

7.00

7.00

19:00

7.00

8:00

7:00

19:30

Tid

Carsten
Mølbak

Carsten Mølbak

Carsten Mølbak

Peter Wium

Henriette

Annie
Mikkelsen

Turleder

21427000

21427000

21427000

20829700

31178 101

2030 0109

Mobil

12

12

20

12

12

Antal

30

34

32

38

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

