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29-01-1972 Anne Marie Jeppesen
31-01-1961 Helle Petersen

Klubudvalg
Tur

Knud E. Pedersen tlf. 57525471 (referent til bestyrelsen)
Thomas S. Olsen tlf. 38886966 Bjarne Christensen tlf. 56659489
Poul Engell
tlf. 56662528 Jesper Nielsen
tlf. 56633952

Materiel

Anders Olsen
Poul S. Nielsen
Jesper L. Petersen
Jesper Østergaard

Kabys

04-02-1942 Ebbe Refsgaard

Mette Flodgaard
Lisbeth Henriksen
Katja Olsen
Henriette Hansen

Fest

Februar:

Line Endrup
tlf. 38877771 Anders Engell
Anders Olsen
tlf. 36771154 Jesper Nielsen
Annie W. Mikkelsen tlf. 20300109
Peer Christensen
Michael Meihlen

tlf. 56383656 (referent til bestyrelsen)
tlf. 22156092 Ole Jørgensen
tlf. 20825038

Peter Wium
Michael Jensen
Carsten Mølbak

tlf. 20829700 Jesper Østergaard
tlf. 24620251 Thomas S Olsen
tlf. 56639535

04-02-1965 Henriette B. Hansen
05-02-1971 Thomas Mølbak
06-02-1950 Knud Kofoed
08-02-1961 Torben Jensen
08-02-1964 Bjarne Christensen
11-02-1974 Charlotte Gabel-Jensen
13-02-1947 Jimmy Lund
13-02-1951 Troels Larsen
13-02-1971 Bjarne S. Nielsen
14-02-1967 Torben Wibling
15-02-1964 Thomas Olsen
16-02-1968 Christian S. Iversen
19-02-1971 Susanne Wittenkamp
23-02-1940 Lars Andersen
24-02-1971 Anja C. Nielsen
26-02-1968 Susanne Kristiansen
26-02-1972 Henriette Tange
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Medlemsbladet ”Boblen”

Instruktør Rugby

Fødselsdag

23-01-1949 Aksel Jørgensen

Bestyrelsen

tlf. 36771154 (referent til bestyrelsen)
tlf. 56508215 Max Rasmussen
tlf. 23343424
tlf. 56820974
Carsten Mølbak
tlf. 56639535
tlf. 56570004
tlf. 56655490 (referent til bestyrelsen)
tlf. 56218900 Jesper Nielsen
tlf. 56633952
tlf. 36771154 Majbritt B. Olsen
tlf. 56636450
tlf. 56266812
tlf. 56662528
tlf. 56633952

tlf. 56570004
tlf. 20676314

Instruktion: Carsten Mølbak tlf. 56639535, Peter Wium tlf. 20829700

Referat af bestyrelsesmøde
den 21.01.2004
Mødedeltagere: Jesper, Anders, Knud-Erik, Peter, Torsten
Afbud: Mette

Nyt fra bestyrelsen

For info: Svømmehalen er lukket fredag den 6 februar og fredag den
26 marts grundet andre arrangementer.
Der indkøbes nu en satellit telefon til brug i forbindelse med den store
gummibåd, inden dykker sæsonen starter rigtigt.
Den lille gummibåd vil blive sendt ind til en større reparation i starten af
februar. Båden vil blive forstærket så den kan holde nogle år endnu.
Klub T-shirt er nu kommet, de koster 90 kroner.
Tillægs billetten, som kan købes til motions centeret i svømmehallen i
forbindelse med klubbens svømmehals tider, er steget fra 20 til 25 kroner.
Der indkaldes til ekstra ordinær/ordinær general forsamling
torsdag den 18 marts. Se indkaldelse modsatte side.

Næste møde er mandag den 23 februar klokken 19.00
På bestyrelsens vegne Anders Olsen

Olderne mødes sidste fredag i måneden.
Husk tilmelding senest Onsdag.
Fredag d. 30 Januar 2004 Kl 18:30
Arne Åbjerg Larsen 56285336
Lars Andersen 56788366
Svend Erik Jensen 56169546
Fredag d. 27 Februar 2004 Kl 18:30
Aksel Jørgensen 56503512
nud Kofoed 56660415
John Kristiansen 56633838
Fredag d. 26 Marts 2004 Kl 18:30
Jimmy Lund 56650543
Carsten Mølbak 56639535
Gøsta Persson 56652060
_________________________________________________________

Rengøringsholdene.
Uge 08:
Mette Flodgaard 56 65 54 90
Kasper Eenberg 56 52 13 11
Thomas O. Fagerhøj 57 61 27 26
Charlotte Gabel-Jensen 56 86 11 32
Hanne Krohn Gervin 56 86 11 90
Uge 11:
Kristina Thode Granly 56 64 18 15
Lars Knudsen Granly 56 64 18 15
Henriette B. Hansen 56 26 68 12
Jesper Hansen 43 60 11 81
Jesper Hansen 40 68 59 28

Oldermøder og rengøring

Post: Diverse referater fra forbundet, bla. fra det ekstra ordinære repræsentantskabs møde sidste efterår. Flere Bobler retur. Husk at oplyse adresse ændring.

Olderne

For at der ikke er nogle der skal glemme at de skal gøre rent, er det
personerne uden understregning, der skal ringe til personen med understregning. Hvornår i ugen I ønsker at gøre rent bestemmer I selv og
ikke alle behøver at gøre rent samme dag.
Se i boblen for at sikre at der ikke er andre arrangementer den dag I
ønsker at gøre rent.
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Rengøringsartiklerne er i et skab ude i værkstedet, i skabet under trappen, og i skabet under køkkenvasken.
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Ekstraordinær generalforsamling

Efter det årlige nytårsdyk i lystbådehavnen, sidder vi og snakker om
året der gik, hvor mange dyk vi har haft, og hvor mange vi kunne tænke
os i det nye år. Nå, men vi satte os et beskedent mål - min 25 dyk hver,
så det var bare at melde os til nogle af de gode initiativer, der var med i
den sidste boble. Men der var lige den hage at mange af dykkene er om
vinteren, og vi er begge i våddragt….

Der indkaldes hermed i henhold til §15 til ekstraordinær generalforsamling

Så er der lige den hage at d. 2 januar har dykkercenteret førudsalg for
særligt inviterede, og sådan en invitation havde Paul, og man har jo lov
at kigge...
Fredag kl. 1830 står vi i en kø uden for dykkerforretningen, og møg fryser, mens vi venter på at komme ind i det forjættede land. Lissi skal kun
have en kniv, for den smed Paul over bord i sommers. Paul skal kun
kigge på en billig tørdragt, og Helle er bare med så Paul ikke laver overtræk på kontoen.
Efter ½ time bliver det vores tur, først så går vi lidt rundt og ser på fristelserne, mens vi overbeviser os selv om, at vi stadig kun oser, men at
man sagtens kunne bruge det større skattefradrag i en fart og dermed
booste opsvinget i gang ..
Nå, men vi må hellere prøve de der dragter. Paul`s er for lille, måske på
grund af julemaden, og Lissi`s sidder helt forkert ( det er stadig dragterne vi snakker om ). Nu er der det med dykkerudstyr, at man altid kan få
noget bedre for 500 kr. mere, så ned af væggen sprang nummeret dyrere tørdragt -se den sad meget bedre … den ku man nok godt blive
dus med, så var det lige med at finde kontrol Helle -nå, hun er optaget
af at hjælpe Lissi med den dragt, der overfaldt hende. Så svusch med
dankortet og på med det brede smil. Henne hos de andre er det også
gået helt galt -kvindegenet har totalt overtaget kontrollen, dragten må
hun eje, kniven er en nødvendighed, og hvor skal jeg spise i hele januar
måned?...
Overtrækket er en realitet, opsvinget er sat i gang, så nu er det med at
komme ud af butikken.
Tilbage er kun at sige vi er med på alle turene Carsten……
Hilsen Lissi og Paul

Torsdag d.18. marts 04 kl. 19.00 i klubhuset Bådehavnen 12, Køge
Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Nyt medlemskab i Køge Dykkerklub som aktiv dykker,
men uden medlemskab af DSF.
3. Junior medlemskab.
P.b.v.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed i henhold til §15 til ordinær generalforsamling
Torsdag d.18. marts 04 kl. 19.30 i klubhuset Bådehavnen 12, Køge.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
Kasserer Torsten Nielsen (modtager genvalg)
2 bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Østergaard (modtager genvalg)
Peer Christensen (modtager genvalg)
1 suppleant
1 revisor
1 revisorsuppleant
7. Valg af udvalg
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal skriftlig være formanden i hænde senest torsdag
den 4. marts 2004.
P. b. v.
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Formanden

Indkaldelse til generalforsamlinger

Overtræk i januar...

Et nytårsforsæt

Formanden

5

Nitrox flaskeeftersyn
Der er flaskerensning i klubben den 5. februar 2004 fra kl. 19:00
Flasker der er eller skal sættes i oxygenservice renses/rulles.
Medlemmer med rustproblemer er velkomne, medbring god tålmodighed.
Med venlig hilsen

Klubtrøjer.

Vigtig info

Så er der igen klubtrøjer på lager i Kabyssen.
Der er købt nye T-shirts i lysegrå farve, med klublogo på brystet og de
2 dykkere på ryggen.
De flotte trøjer kan købes for kr. 90.00.
Trøjerne kan købes på klubaftner eller ved henvendelse til undertegnede.
Hilsen
Formanden.
_______________________________________________________________

Fastelavn
Søndag den 22. februar
Så er det igen ved at være tid til at trække i VÅDDRAGTEN til det årlige
kolde gys i lystbådehavnen!!
Vi begynder som vi plejer kl. 13 med børnene, i deres fine udklædninger, slår katten af tønden uden for klubhuset. Bagefter ca. kl. 14 er det
de voksnes tur, og vi håber at se rigtigt mange i vandet, også alle jer fra
elevholdet!!!
Kabyssen byder igen i år på hjemmebagte fastelavns boller og selvfølgelig varm kakao, kaffe og te.
Prisen er 30 kr. for voksne og gratis for børn under 14 år.
6

Flekkefjord i seåtember

Jesper Østergaard
_________________________________________________________

Som regel er vandet klarere jo længere man kommer ud af fjorden, men
vejret om efteråret tillader sjældent at man sejler helt ud i åbent vand.
Om fredagen var der en smule vind, så vi kunne ikke komme helt ud til
spidsen af Hidra (3), men dykkede på østsiden 2-300 meter fra spidsen
i læ af øen. Klipperne går næsten lodret ned i vandet til 5-10 meter,
hvor der er en afsats med varieret bund af klipper og sand. Afsatsen
varierer i bredde fra 10 – 30 meter og går ned på ca. 30 meters dybde.
Ved enden af afsatsen går det lodret ned i dybet, dvs. 100-300 meter!
Efter aftensmaden tog vi alle på natdyk ved Bjørnø (2). Bjørnø er den
ene af to små øer som ligger tæt sammen adskilt af en smal passage . I
den sydlige del af passagen er der 8-10m dybt, her lagde vi anker og
dykkede mod syd-øst langs klipperne, ned til ca. 25m. Sigten var ikke
så god på 0-15m, men blev meget bedre på 20-25m (ca 15m sigt). Der
var et rigt dyreliv langs klipperne, og stedet kan klart anbefales til natdyk.
Den næste dag tog vi på Gudrun igen og derefter ud til sydspidsen af
Hidra. Vejret var fint og der var næsten ingen bølger så vi kunne sejle
helt rundt om spidsen. Vi så en del store fisk og stimer af sej. Om aftenen sejlede vi ud til sydspidsen af Hidra igen for at prøve et natdyk her.
Dette er et rigtigt godt sted til natdyk, hvis vejret tillader det, her er masser af store hummere, som kommer frem og jager om natten.
Den tredje dag tog vi ud til Katedralen, som er en hule under et klippeudspring. Man dykker ned langs den lodrette klippevæg med til ca.
15m, her kommer et stykke fladt sandbund, som leder hen til åbningen
til hulen. Hulen har størrelse som en garage og er ca. 25 m lang, man
kan svømme hele vejen igennem og ud på den anden side, den anden
åbning er på 25-30 meters dybde. Til venstre fra udgangen går en
sandskrænt 45 grader op til 3m, her er der masser af rødtunger.
Det andet og sidste dyk var ved Hunden (5), som er et skær der kommer op fra dybt vand og stikker 2 meter over vandet. Vi startede på 20m
og svømmede to gange rundt om skæret. Nogle fandt en del kammuslinger og en enkelt bredflab, men vi så ikke særligt mange fisk.
Både vand- og lufttemperaturen var omkring 16 grader, hvilket er ret
højt for årstiden, så der var ingen problemer med at holde varmen.
Esben.
Kontakter i Flekkefjord:
Leje af hytte og båd:
Gaute Grimsby
Sisikveien 27
4400 Flekkefjord
TLF: 0047 38324089 Mobil: 0047 97584074
Email: ga-gri@tiscali.no
En anden kontakt, hvor vi lejede den lille båd:
Knud Arild
0047 91343894
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Klubtur til Flekkefjord i Norge, september 2003

14

Hytten ejes af Flekkeford dykkerklub og udlejes for en pris af 125,(NKr)/dag/mand. Dette inkluderer fri benyttelse af kompressoren
(Poseidon 250 l/min). Hytten har 6 køjepladser, men der kan godt sove
8 mand. Der er et lille køkken med to kogeplader, køleskab, fryser og
en lille ovn. Klubben har en båd med 150 hk indenbords motor, som de
gerne lejer ud, men den var desværre til reparation, så vi lejede en båd
af et af medlemmerne i klubben for 300,-/dag.
Den første dag dykkede vi på Gudrun (1), sydspidsen af Hidra (3) og
ved Bjørnø (2).
Gudrun sank under 2. verdenskrig. Skibet forliste på lavt vand i udkanten af fjorden efter at være blevet gennemhullet at kugler fra 17 Mosquitoer fra 143., 235. og 248. Squadron. 1½ år senere sank skibet på 30m
vand tæt på land under et forsøg på at bugsere den ind til værftet i Flekkefjord.
Vraget står ret op og ned og har to master, den ene går helt op til ca.
10m og er normalt afmærket med en lille hvid bøje. Bunden skråner en
smule således at bunden af stævnen er på ca. 48m og bunden af agter
er på ca. 36m. Der var en del store fisk i og omkring vraget. Sigten var
rigtig god: 10-15m. Vi havde lånt
en båd, som ikke kunne plane
med alle dykkere ombord og havde derfor arrangeret det således
at to mand sejlede båden fra hyt6
ten til den lille havn som ligger
150m fra Gudrun og de andre
kørte i bil med alt grejet. Dette
fungerede fint.
Dykkersteder:
1. Gudrun
2. Bjørnø
3. Sydspids af Hidra, næsten
udenfjords
4. Katedraelen
5. Hunden
6. Hytten, Flekkefjord dykkerklub

Så har de fleste betalt kontingent for første kvartal 2004, og dem der
har indbetalt fuldt kontingent jf. girokortet, er nu omfattet at forbundets
dykkerforsikring. Så snart klubben modtager nye medlemskort fra DSF
vil de blive udsendt, og vil herefter være bevis på forsikringsdækningen.
Men det er vigtigt at man selv kontrollerer ,at man modtager et medlemskort med en af de næste ” Bobler”,såfremt man har betalt fuldt kontingent. Er man i tvivl om man er indmeldt i DSF kan man kontakte kassereren.
De der ikke fik betalt klubkontingent senest d. 14-1, er ikke blevet indmeldt i DSF, og ønsker man senere medlemskab i DSF koster det indmeldelsesgebyr i forbundet på 50 kr .Henvendelse om medlemsskab til
kassereren.
Der er stadig enkelte kontingentrestancer hos klubmedlemmer, og jf.
klubbens vedtægter kan man risikere at blive slettet som medlem hvis
man skylder kontingent for mere end 2 kvartaler, så husk at betale i tide.
Torsten Birk Nielsen
_________________________________________________________

Besøg fra DSF

Vigtig info

Flekkefjord i september

Flekkefjord er en lille by i det sydlige Norge, ca. 2 timers kørsel vest for
Kristiansand. Fjorden byder på rigtig flot natur-dykning og et enkelt godt
vrag. Vi tog 7 dykkere af sted fra klubben kl. 12. torsdag den 11/9 i én
varevogn og én personbil. Turen til Hirtshals tog ca. 4½ time og sejlturen med hurtigfærgen tager 2½ time. Således havde vi god tid om aft enen til at blive indkvarteret og få styr på de praktiske ting.

Vigtigt vedrørende kontingent, forsikring og
medlemskab af DSF

Torsdag d.12/2-04 kl.19.00 i Køge Dykker Klub
Så får vi igen besøg af bestyrelsen fra DSF.
De er i gang med deres Danmarks tur, hvor de fortæller om fremtiden
for forbundet, og modtager forslag fra medlemmerne.
Det er et fællesmøde mod vores Erfa gruppe, som er Solrød, Fakse,
Haslev, Næstved dykkerklub,
Der bliver også inviteret andre klubber fra området.
Alle i klubben er velkommen til at deltage i mødet.
Hilsen
Formanden
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Februar

1

Sø

1 Naturdyk Kullen

Fr

2

Ma

2

Lø

3

Ti

3

Sø

4

On

4

Ma

5

1 To

Ti

6

Fr

6

Priser i Kabyssen
5

Harboe sodavand

5 kr.

Alm. Sodavand og Cocio

7 kr.

Øl –også dåser

8 kr.

5 FLaskeeftersyn

On

7

Lø

Svømmehal lukket :-(
7 Gummib. Pyloner, Storebælt

To

8

Sø

8

Fr

9

Ma

9

Lø

10

Ti

10

Sø

11

On

11

Ma

12

2 To

12

Ti

13

Fr

13

On

14

Lø

14

To

15

Sø

15

Fr

16

Ma

16

Lø

17 Kuttertur Signe Nordfisk

Ti

17

Sø

18

On

18

Ma

19

3 To

Ti

20

Fr

19 Deadline Boblen
Rengøring i Klubben
20

On

21

Lø

21

To

22 Deadline Boblen

Sø

22 Fastelavn

Fr

23

Ma

23 Bestyrelsesmøde

Lø

24

Ti

24

Sø

25

On

25

Ma

26

4 To

26

Ti

27

Fr

27 Oldermøde

On

28

Lø

28 Gummib. Hjuldamper, Møn

To

29

Sø

29

Fr

30 Oldermøde

Lø

31

Påske/julebryg

10 kr.
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Torsdagsmad i klubben
Hermed en lille reminder til alle –den fantastiske madordning i klubben eksisterer stadig…
Første torsdag i måneden er der bespisning til fornuftige priser i klubben. Husk at tilmelde dig selv og familien i Kabyssen.
7

Redaktøren efterlyser…
Det er atter dejligt at være redaktør for Boblen –jeg modtager ofte gode indlæg til bladet og mange tak for det.
Desværre savner jeg ofte billeder/fotos at krydre siderne med… Kan I
ikke tage fotograf-Anders med på nogle ture eller klubaftner og få
ham til at tage billeder? I må også gerne selv prøve at tage nogle ;-)
8

Opslagstavlen

Kalender

Januar
To

Deadline BOBLEN:
den 12. december 2002

Næste deadline:
19. februar

1
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S.S. Moltke

Moltke var en Tysk damper, bygget i 1889 på Howaldtswerke i Kiel. Skibet var på 946 brt. og 62,91 meter langt. Moltke kolliderede den 6. september 1909, - på rejse fra Seeham til Memel med stenkul, med en anden Tysk damper S.S. Carl Levers. Moltke sank kort tid efter kollisionen, men det lykkedes besætningen på Carl Levers, at bjærge besætningen i sikkerhed
Broen er styrtet sammen, men ellers er vraget i rimelig stand alderen taget i betragtning. Man kan svømme på langs igennem hele overbygningen i begge sider og kigge ud gennem koøjerne. I styrbord side kan
man se det store rat, som har stået oppe på broen. Det og meget andet,
er sunket gennem dækket og står nu lænet op af maskintoppen. Her
under dæk, i dette virvar af nedfaldet aptering, er der gennem årene
blevet fundet rigtig mange fine ting og der vil altid være en lille souvenir
til den ihærdige.
Fra broen og frem mod stævnen, er vraget faldet noget sammen og her
i lastrummet mellem luger og de sammenstyrtede skibssider, gemmer
der sig altid nogle enorme torsk. Bakken står højt op i vandet og her
kan man ubesværet komme ind, det hele virker imidlertid noget skrøb eligt og det vil ikke undre mig, om stævnen snart kollapser. Dybden til
toppen af vraget er kun 25 meter og bunddybden er 33 meter.
Der er afgang fra Køge dykkerklub kl. 6,00
Vi samles i så få biler som muligt, der vil være varevogn til grej samt
fællesudstyr.
Udgiften til denne tur er skib kr. 225,00 + fællestransport i alt. ca. kr.
325,00. Øvrige turhjælper vil fremgå på listen på opslagstavlen samt
Køge dykkerklubs hjemmesiden
Tilmelding på tavlen i klubben eller e-mail moelbak@post7.tele.dk
Vi glæder os til en god tur
Carsten Mølbak
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April

1

9 To

1

Ti

2

Fr

2

On

3

Lø

3

To

4

Sø

4

Fr

5 Lillebæltstur

Ma

5

Lø

6 Lillebæltstur

Ti

6

Sø

7 Lillebæltstur

On

7 Påsketur

Ma

8

10 To

8 Påsketur

Ti

9

Fr

On

10

Lø

10 Påsketur

To

11

Sø

11 Påsketur

13

9 Påsketur

Rengøring i Klubben
Fr

12

Ma

12 Påsketur

Lø

13

Ti

13

Sø

14 Stranddyk Boesdal

On

14

Ma

15

11 To

15

Ti

16

Fr

16

On

17

Lø

17 Elevdyk, afvej. + distance

To

Sø

18 Elevdyk, kyst + kompas

Fr

18 Deadline Boblen
Generalforsamling
19

Ma

19

Lø
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Ti
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Sø

21

On

21

Ma

22

12 To

Ti

23

Fr

23

On

24

Lø

24

To

25

Sø

25

Fr

Ma

26

Lø

26 Oldermøde
Svømmehal lukket :-(
27 Kuttertur, Elsa Martini, Ystad

Ti

27

Sø

28 Kuttertur, SS Moltke, Ystad

On

28

Ma

29

To

29

Ti

30

Fr

30

On

31

Lø

31

14

Kalender

S.S. Moltke

Søndag den. 28.
marts fra Ystad
havn kl. 8.00
Turleder: Carsten
Mølbak
Tlf.56639535 eller email
Moelbak@post7.
tele.dk
Dybde: Top 24m Bund 34. Certifikatkrav: CMAS ** eller tilsvarende.
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S.S. Elsa Martini
Lørdag den 27. marts fra Ystad havn kl. 8.00

Vraget står på lys sandbund, på en dybde hvor alle kan være med. Der
er altid god sigt og vraget er ret helt og lodder næsten 10 meter op. Det
er også mit indtryk, at Elsa Martini er blevet et af de mest besøgte vrag i
Østersøen de seneste år.

Turleder: Carsten Mølbak

Denne tyske damper med exnavnet Vendee, blev bygget i 1906 i Le
Havre, Frankrig. Elsa Martini var 89,35 meter lang og på 2211 brt. Elsa
Martini forsvandt på rejse fra Stockholm til Bremen, natten mellem d.
25/9 og 26/9 1916. Forliset formodes at skyldes en drivende mine, eller
en fjendtlig ubåd, men ingen har nogensinde påtaget sig dåden.
Vraget står ret på bunden på 35 meters dybde, broen er styrtet fremover og ligger delvis i lastrum 2, hvor man - hvis man svømmer derned,
kan se resterne af brystværnet fra den åbne bro og nathussoklen. Tidligere lå der hernede en masse af de ting, som har stået oppe på broen.
Her lå også - delvis under en lang smal jernplade, et helt menneskeskelet. Der er åbenbart mange dykkere der har hund, for skelettet er forsvundet lidt efter lidt, gennem årene ;-). Forsiden af brobygningen og en
del af etagen under broen er faldet forover og ligger nu på dækket, frem
til lugekarmen på lastrum 2. Mellem jernpladerne ligger en masse småting og hvis man har en lang arm, er det et spændene sted at rode. Selv
har jeg fundet en lille sølvfløjte og en håndfuld belgiske mønter.
Her er også fundet et fint ur og resterne af skibets rat. På dette rat, var
der i ratkransen indgraveret skibets første navn : "Vendée 1906 Havre"
og så det var det let - via Lloyds register, at identificere vraget. Jeg har
også set andre forskellige forklaringer på, hvad skibet hedder og hvordan det blev identificeret, men man hører jo så meget.
Der er gode muligheder for at svømme ind flere steder på vraget. Fra
bagsiden af brobygningen - i dækshøjde, kan man svømme igennem et
rum hvor der står en vandtank og en nødstyremaskine, herfra kan man
så svømme ind i maskinrummet, hvor skylightene er styrtet ned på maskinen. Det vil sige at der er åbent opad, men svært at komme ned ved
betjeningspanelet og manometre m.m., men man kan se det oppefra.
Man kan også svømme ind under bakken, hvor der er masser af lys, da
alle koøjerne er faldet ud.
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Der er afgang fra Køge dykkerklub kl. 6,00
Vi samles i så få biler som muligt, der vil være varevogn til grej samt
fællesudstyr.

S.S. Elsa Martini

S.S. Elsa Martini

Tlf. 56639535 Eller e-mail : moelbak @post7.tele.dk
Dybde: Top 25m Bund 34m
Certifikatkrav: CMAS ** eller tilsvarende

Udgiften til denne tur er skib kr. 225,00 + fællestransport i alt. ca. kr.
325,00
Øvrige turhjælper vil fremgå på listen på opslagstavlen samt Køge dykkerklubs hjemmesiden
Tilmelding på tavlen i klubben eller e-mail moelbak@post7.tele.dk
Vi glæder os til en god tur
Carsten Mølbak
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