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Generalforsamling 2. maj

Marts/april 2019

Bådehavnen 14, 4600 Køge Mobil 40148775

Klubbens svømmehalstider i Køge Svømmeland
Mandag:

19.00 - 20.30 3 langbaner (bane 1-3)
18.30 - 20.30 springbassinet (dykkerundervisning)

Tirsdag:

18.30 - 21.00 springbassinet (UV-Rugby)

Onsdag:

19.00 - 20.30 2 langbaner (bane 1-2)
18.30 - 20.30 springbassinet (UV-Rugby)
Vi har kantvagt ved langbanerne, som deles af 2 medlemmer.
Listen med vagt plan findes på hjemmesiden

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: Bo Gjerløv Sørensen
kasserer@koegedykkerklub.dk
Sekretær: Lars Bock
Bestyrelsesmedlemmer:
Peer Christensen
Jan Samsing
Peter Adelhejd Pedersen
Suppleant: Søren Due Andersen

Tlf.: 3012 6009
Tlf.: 3139 1856
Tlf.: 2345 3515

Tlf.: 6160 9989
Tlf.: 3033 3626
Tlf.: 6116 8121
Tlf.: 3027 3601

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

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

Tlf.: 2121 9745
Tlf.: 6160 9989
Tlf.: 2285 6650

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

Tlf.: 2082 9700
Tlf.: 2030 6166

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

Tlf.: 2469 5363

Web udvalg:
o Lars Bock
o Thomas Aakjer
Indlæg til BOBLEN
sendes til:

Tlf.: 2142 7000

Redaktør Boblen:
o Else Aagaard
boblen@koegedykkerklub.dk

boblen@koegedykkerklub.dk
Tlf.: 2446 1033

Forsidefoto: Robert Zimmermann

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

Bladet udkommer
ca. 6 gange om året

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. marts 2019
Deltagere: Thomas, Jan, Bo, Peer, Peter A, Palle, Lars
Afbud: Søren Due
1.

Klubben har fået bekræftelse fra Køge Kommunes på at der er givet dispensation til at vi med
indsende byggeandragende på ny garage, bestyrelsen indstiller således på den kommende
generalforsamling til at der arbejdes videre med at få indsendt byggeandragende og til den
efterfølgende igangsætning af byggeriet.
2. Klubbens RIB er næsten klar til at blive brugt og afventer blot at motoren bliver tilpasset skroget
og forventes således færdig i løbet af de kommende uger.
3. Årsregnskabet blev gennemgået af kassereren og ligger til gennemsyn i klubbens kabys.
4. Der afholdes ordinær generalforsamling i Køge dykkerklub den 2. maj 2019, kl. 19.30
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 2. maj kl. 17:30 i Klubben
På bestyrelsens vegne,
Lars Bock

Tak til børn og voksne, der kom og
var med; både de som havde klædt
sig ud, de som slog til tønden og de
som kiggede på. Der blev delt
kroner ud til kattekonger og dronninger sammen med
hjemmelavede Fastelavns ris, som
de flotteste/sjoveste udklædninger
også fik.
Tak til Henry for de lækre
hjemmelavede fastelavnsboller
og den dejlige varme kakao 😊

Tak til Robert Zimmermann for at
forevige klubbens Fastelavnsfest
med billeder fra dagen 😊

Af Jan Samsing

Besøg hos Rebreather producenten JJ-CCR

Torsdag den 7. februar var dagen (nærmere aftenen), hvor klubben v/ Carsten Mølbak, havde aftalt
at besøge vores nærmeste Rebreather producent nemlig; JJ-CCR i Præstø, igennem vores dykkerven
Jacob, som jo arbejder dernede.
Idéen til aftenen er jo fostret af at flere og flere dykker med rebreather, og vi har nu i klubben masser
af medlemmer, som dykker rebreathere. Mon ikke udviklingen forsat vil sikre endnu flere kommer til.
Så aftenen var både tiltænkt dem, som ikke var så vidende omkring fænomenet, og måske
overvejede at gå den vej, eller i det mindste var var interesseret, men også for dem, som havde
dykket rebreather i flere år, men som godt kunne tænke sig, at høre hvad denne producent kan i
forhold til hvad de ”plejer” at dykke på af maskine.
Så kl. 19.00 mødtes vi rundt regnet 11-12 medlemmer fra klubben, og blev vel modtaget af både
indehaver Jan Petersen, såvel som Jacob var til stede. Lidt small talk til at starte med, og herefter fik
vi så fortalt baggrunden for, at selve JJ-CCR blev opfundet.
Historien er, at Jan Petersen var begyndt at dykke Inspiration rebreather i nullerne, men ofte var han
ikke selv tilfreds med mekanik, teknik, og/eller den praktiske opsætning. Hans makker Jan Jørgensen,
som han havde gennemført et kursus på netop rebreather, opfordrede ham derfor til at lave en
selv.... tanke blev sidenhen til handling.
Derefter tilbragte de to meget tid sammen, og Jan viste sin makker, hvad der ville være muligt at
lave. Den allerførste prototype af JJ-CCR Rebreather var klar til dykning i marts 2006. Jan Jørgensen
var en af de faste "crash test dummies" – men faktisk allerede efter det første dyk kunne han virkelig
godt lide enheden, og han var overrasket over, hvor godt alt fungerede. Jan, som udviklede den,
tilbragte også mange timer med testdykning af hans egen rebreather og forsøgte, at forbedre det
overordnede design og funktioner gradvist. Lidt efter lidt havde de 2 fantastiske maskiner, som de
konstant dykkede med, og blev opfordret af omgangskredsen til, at gå udi en større produktion.
I januar 2007 fik de den første Shearwater computer påmonteret, og Lars Steffensen, en god ven,
forsøgte at dykke med den. De fik den aldrig tilbage! En anden enhed blev sendt til Dave Thompson
for, at han kunne lave nogle forsøgsdyk og lege med den. Dave Thompson havde designet nogle
backmounted counterlungs han ønskede at prøve med JJ-CCR Rebreather. De fik heller aldrig denne
enhed tilbage!
Det blev sidenhen til meget arbejde med at tegne og udvikle dele til enheden. Og igen en masse
testdyk med en lille gruppe danske venner. Jan var heldig nok til at møde Henrik Søgren, og han hjalp
ham med nogle designproblemer og bearbejdning. 3 år senere i marts 2009 var JJ-CCR endelig klar til
den officielle testning hos Quinetiq i England. Den første test blev udført i juni 2009, og med stor
succes bestod enheden alle testene i forhold til EN14143-standarden.
Sidenhen har maskinen gået sin sejrsgang verden over. AP’s Inspiration fra England er klart den
største og mest udbredte, og Jan ville med et forsigtigt gæt spå, at denne engelske producent sidder
på 70-75 % af markedet. De 2 andre mærker ”vi” kender til, er således JJ-CCR fra Præstø, samt rEvo
fra Belgien, men der findes adskillige andre producenter, som alle deles om resten af markedet.
Jan berettede videre at de producerer omkring 300 maskiner om året, og alle sælges. De har
forhandlere over hele verden, instruktører over hele verden, og en håndfuld instruktørtrænere rundt
omkring bl.a. 2 i DK, udover Jan selv, et par i Norge, og en enkelt i Sverige. Der tilbydes ligeledes
”Cross-over” kurser for dem som allerede er i rebreather verden.
Efter denne lille historie fortælling, røg den første maskine op på et bord, og Jan, bistået af Jacob,
gennemgik opsætning, features, og begrundede deres materialevalg, udformninger og opsætninger.
En virkelig grundig gennemgang, og vi var alle meget lydhøre og interesserede. Klart nok var de
nuværende rebreather dykkere mest aktive i spørgelysten, men alle fik svar på tiltale.

Jan har mange gode karaktertræk, og en af dem er, at han er en virkelig behagelig person at være i
lokale med. Udover at han er entreprenør, er han lyttende og forklarende, og meget lidt
frembrusende. Flere bad ham om at fortælle forskellene på sin maskine kontra AP’s Inspiration og
rEvo maskinen. Her viste han et andet godt karaktertræk; nemlig at han talte godt og varmt og
stærkt begrundede, hvorfor hans maskine er, som den er. Dvs. han sælger sig på sine ting, og ønsker
IKKE at tale om hvorfor han ikke gør, som de ”andre”. Af den årsag at det hurtig kan opfattes som,
at han taler dårligt om de andres, og det er det sidste, han vil. Så forskellene blev ikke tydeliggjort,
men det blev grundigt forklaret hvorfor JJ-CCR er, som den er. Jans meget korte princip i sin
opsætning er, at det skal være simpelt, udelade alt overflødigt, og alt sammen produceret i stærke
holdbare materialer.
Men som en deltager nævnte: Af praktiske årsager ligger det jo lige for, at vælge en JJ-CCR, såfremt
den ene er ligeså god som en anden. Det er alt andet lige nemmere at køre til Præstø for et eftersyn
eller en ny reservedel, fremfor logistikken udenfor landets grænser. Det er jo også en pointe.
Pudsigt var det, at vi var den første dykkerklub nogensinde til at besøge dem, trods der findes
masser af JJ-CCR-brugere i DK. Herfra kan klart anbefales, at andre klubber forsøger med en lignende
aften i Præstø. Det bliver man kun mere oplyst af. En anden pudsighed er, at det store globale
MARES, ønskede, at købe JJ-CCR for år tilbage. Efter adskillige forsøg, som hver gang mødte Jans
klare afslag, valgte de til sidst at kaste deres kærlighed (penge) efter en anden; nemlig rEvo. Dermed
er dette brand nu i gang med at blive ”rullet ud” i en fart over hele verden, som nok AP bør være
mest nervøs over. Jan tager det helt roligt, han ved hvad hans maskiner kan 😊

Indkaldelse til Generalforsamling 2019
Grundet en beklagelig fejl ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamling den 14. marts 2019
indkaldes hermed, i henhold til § 12 i vedtægterne, til ordinær generalforsamling i Køge Dykkerklub
torsdag den 2. maj 2019 kl. 19:30 i klubhuset, Bådehavnen 12, Køge.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af bestyrelse:
Formand: Thomas Aakjer (modtager genvalg)
Sekretær: Lars Bock (modtager ikke genvalg)
Jan Samsing (ønsker ikke nødvendigvis genvalg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Søren Due Andersen (modtager genvalg)
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Valg af udvalg
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i
hænde senest torsdag den 25. april 2019.
På bestyrelsens vegne
Formanden

EU forbyder: undervandsjagt om natten med harpun og
undervandsjagt med iltapparat i 2019.
Det er sket lynhurtigt, og det er en kovending i forhold til den feedback som kommissionens udspil
fik fra medlemslandene, men parlamentet har allerede lukket forhandlingerne og stemt EU’s nye
fiskeripolitik igennem – og den bliver ikke åbnet igen af hensyn til UV-jagt om natten i Danmark og
Finland. Undervandsjagt med flasker bliver også forbudt!!
Det er skidt for undervandsjagten i Danmark, da langt de fleste UV-jægere udelukkende dyrker
natjagt og da denne fiskeriform på ingen måde truer den danske fiskebestand.
Undervandsjagt udvalget i Dansk Sportsdykker Forbund har ellers kæmpet en hård og lang kamp
imod den nye EU Forordning.

I foråret 2018 fik vi, med hjælp fra Danmarks Sportsfisker Forbund, ændret teksten i forordningen, så
det rekreative fiskeri skulle reguleres regionalt. Med denne ændring kunne Danmark selv beslutte
hvilke regler der skulle være inden for rekreativt fiskeri. Dette blev besluttet efter møder med
diverse Europa-Parlaments medlemmer inden for fiskeri og i tæt dialog med Miljøministeriet og
Fiskeriministeren.
Alle var glade – men så kom Brexit, og en masse love og vedtægter skulle nu hastes igennem inden
det var for sent. Det gjaldt også for EU’s fremtidige fiskeri politik – og det var i den at vi havde fået
ændret Kapitel 2, afsnit 7.
Desværre var der en Spansk EU Kommissionær, der fik hevet det gamle udkast op af arkiverne - og
da det hele blev hastet igennem, var der ingen høringsfrist. Så nu er desværre vedtaget og står ikke
til at ændre de næste mange år.

Det mest ærgerlige ved denne nye fiskeripolitik, er at undervandsjagt er havnet på en meget kedelig
liste. På listen sidestilles det blandt andet med fiskeri med dynamit, gift, strøm og skadelige trawl af
koraler!!
UV-jagt er og bliver stadig den mest selektive, skånsomme og bæredygtige måde at hjembringe sin
aftensmad på. Derfor kæmper vi videre, med at blive slettet fra den liste.
Artikel 7
Forbudte fiskeredskaber og fangstmetoder

Det er forbudt at fange eller høste marine arter ved hjælp af følgende metoder:
a)giftige, bedøvende eller ætsende stoffer
b)elektrisk strøm bortset fra trawl med elektrisk strøm som omhandlet i artikel 24 og bilag V, del E
c)sprængstoffer
d)tryklufthamre eller andre slagredskaber
e)trukne redskaber til fiskeri efter ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende organismer
f)andreaskors og lignende grabber til fiskeri efter navnlig ædelkoral eller andre typer koral eller korallignende
arter
g)enhver form for projektil
h)undervandsharpuner, hvis de anvendes sammen med åndedrætsudstyr til brug under vand (lungeautomat)
eller om natten.

Hele lovforslaget der er stemt igennem kan findes her:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0134&from=DA

Hvornår det så vil træde i kraft, ligger stadig ikke helt fast. Men som Eva Kjær Hansen skriver, så
bliver det nok i foråret 2019.
Det er også stadig lidt uklart om hvad ”from dusk til dawn” betyder. Men mon ikke det bliver fra
solnedgang til solopgang. Det er også uklart om det bliver tilladt at benytte håndspyd.
Men det er dog helt sikkert, at det ikke bliver forbudt fortsat at dykke med lys om natten. Det bliver
bare uden harpun. Men kan man fange pighvar eller andre fisk med hænder eller kniv, så er det
stadig tilladt ☺
Hvis du vil vide mere, så anbefales det at høre Undervandsitetet Podcast # 41. Her uddybes det hele
meget grundigt og der er diverse interviews med forskellige fag personer:
https://undervandsitetet.dk/undervandsjagt-om-natten-bliver-forbudt-i-hele-eu-i-2019/

Nu er det Kullen tid igen - fra 29. maj til 2. juni 2019
Traditionen tro, og det er 36. gang, er Køge Dykkerklub på Kullen i Sverige
i Kristi Himmelfartdagene.
Husk at tage familien med - det er slet ikke kun for dykkere.
Vi camperer igen på Mølle Camping: http://firstcamp.se/molle/
Program: Der er lavet dykker- og aktivitetsprogram for alle dage.
Transport: Der er selv transport, men er der grej problemer, er der plads på
fællesbilen/trailer. Den læsses tirsdag d 28. maj kl. 18.00 i klubben.

Tilmelding:
På klubbens hjemmeside senest d. 1. maj 2019!
Pga. reservation af plads og øvrig planlægning vil jeg gerne havemeget gerne
tilbagemelding antal nu – sendt mig en mail med emnet ”Kullen”
Pris campingplads: Campingvogne & telte (max 5 personer): ca. Skr. 300 pr. døgn inkl. el.
Andre priser: For dykkere er der fællesudgifter til grej transport, gummibåde, benzin m.m.
på ca. kr. 200,00/person
Indtjekning: Meld ankomst i receptionen, sig det er fra Køge Dykkerklub og kør direkte til
pladsen. Carsten viser dig pladsen og han afregner for alle (lejerpas er ikke nødvendigt).
Med venlig hilsen
Carsten Mølbak
Spørgsmål og/eller yderligere information fås ved at kontakte Carsten:
Mobil: +45 21427000 eller e-mail: moelbak@post7.tele.dk

Program: Kristi himmelfartsdagene på KULLEN
Onsdag d. 29/5

kl. 20.00

Senest ankomst, da vi skal have slået lejer

Torsdag d. 30/5

kl. 6.45
Står vi op (vækning)
kl. 8.30
Info. om campingpladsen og dagens dyk (hos CM)
kl. 9.00
Afgang til dagens dyk
kl. 16.00
Hjem fra dagens dykning/pumpning flasker
Hyggeaften
kl. 23.00
Absolut ro på campingpladsen. Hver aften

Fredag d. 31/5

kl. 6.45
Står vi op (vækning)
kl. 8.30
Info. om dagens dyk
kl. 9.00
Afgang til dagens dyk
kl. 16.00
Hjem fra dagens dykning/pumpning flasker
Hyggeaften
kl. 23.00
Absolut ro på campingpladsen. Hver aften

Lørdag d. 1/6

kl. 7.30
Står vi op (vækning)
kl. 8.30
Info. om dagens dyk
kl. 9.00
Afgang til dagens dyk (når alle flasker er pumpet)
kl. 16.00
Hjem fra dagens dykning og klargøring til aften grill
kl. 18.00
Grillaften
MEDBRING SELV MAD OG DRIKKE

Søndag d. 2/6

Pakning og oprydning - og så skal vi alle hjem!

For de der ikke dykker er der rig mulighed for fantastiske naturoplevelser på Kullen fx
cykle, løbe-, gå- og vandreture, måske endda lidt snorkling og solbadning, og der er heller
ikke langt til det smukke Sofiero med slotshaven. I er også meget velkomne til at følge
med os dykkere til de steder hvor vi tager ud fra.

RIB tur til S 103 Torpedebåd
Lørdag den 6. april 2019
Afgang fra klubben: 7.00
Turleder: Carsten Mølbak tlf.: 2142 7000
Dybde: 28 top 34 bund
Certifikat CMAS ** eller tilsvarende
Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside

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, minesøgning 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 Wotan ved Sj. Odde
Søndag den 28. april 2019
Afgang fra klubben: 7:00
Turleder: Peter Wium 20829700
Dybde 24 top 32 bund
Certifikat: Cmas ** eller tilsvarende
Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.

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.

Har du har en sjov oplevelse med dykning, UV-jagt, UV-rugby,
fridyknung eller bare en go historie, der er relateret klubben,
så send den til: boblen@koegedykkerklub.dk
Billeder modtages også med glæde 😊

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

Fredag d. 29. marts 2019
Svend Erik Jensen
Connie Andersen

Kl. 18:30
40749546
61788366

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

Fredag d. 26. april 2019
Inge Birthe Rønholt
Jimmy Lund

Kl. 18:30
25143356
22310543

roenholt47@gmail.com
jimmylun@gmail.com

Fredag d. 24. maj 2019
John Dahlbæk
Gøsta Persson

Kl. 18:30
60678191
40112060

dahlbaek@gmail.com
persson@oncable.dk

Fredag d. 28. juni 2019
Arne Åbjerg Larsen
Svend Erik Jensen

Kl. 18:30
20789720
40749546

arne@aabjerg.dk
svenderikj364@gmail.com

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

Kalenderen opdateres jævnligt på hjemmesiden
TJEK kommende arrangementer, dykkerture mm.
og tilmeld dig på:
www.koegedykkerklub.dk

Skal vi have gang i vores Madaftner igen?
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

Her er plads til din annonce!
Kontakt Peter Wium tlf.: 2082 9700
eller
Solveig Bruhn Tlf.: 2030 6166
og
få yderligere information og priser!
Du kan betale med mobilpay i Kabyssen:
Køge Dykkerklub har nr.: 57291

