Køge dykkerklub

Tillykke
December
02-12-1965 Lisbeth Z. Henriksen
02-12-1970 Peter Johannesen
02-12-1973 Thomas Borup Petersen

Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 Køge
Hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk
E-post: info@koegedykkerklub.dk, Boblen: boblen@koegedykkerklub.dk

Bestyrelsen

Klubudvalg

Formand: Peter Wium
tlf. 20829700, pw@nils-wium.dk

Tur
Knud E. Pedersen tlf. 57525471
Bjarne Christensen tlf. 56659489
Poul Engell tlf. 56662528
Annie W. Mikkelsen
Carsten Mølbak tlf. 56639535
Esben Jacobsen
Jesper Nielsen tlf. 56633952

03-12-1965 Laila Nissen
04-12-1952 Karsten Hansen
04-12-1971 Thomas Kristensen
08-12-1960 Henrik Wagner
08-12-1961 Lars H. Andersen
10-12-1964 Niels Bay Rasmussen
10-12-1969 Tue Thuren Bödewadt

Fødselsdag

12-12-1973 Thomas Bubandt Hansen
18-12-1965 Jan Nissen
19-12-1948 Knud-Erik Pedersen
20-12-1953 John Kristiansen

Kasserer: Torsten Nielsen
tlf. 56276510, tobni@post8.tele.dk
Revisor: Lars Thomsen
tlf. 56630720, lplt.hornfisk@get2net.dk
Sekretær: Anders Olsen
tlf. 36771154, ka-ao@vip.cybercity.dk

24-12-1941 Svend Erik Jensen
26-12-1972 Nicolaj Larsen
28-12-1963 Kenneth D. Henriksen
30-12-1987 Lea Nissen
Januar
01-01-1962 John Dalgaard Justesen
04-01-1966 Johan Bergstrøm
07-01-1957 Jesper Laage-Petersen
10-01-1981 Kenneth E. Andersen
11-01-1975 Thomas O. Fagerhøj
13-01-1976 Henrik Brock Jørgensen
15-01-1968 Niels Tønnesen
18-01-1978 Anne O. Larsen
21-01-1997 Mikki B. Jensen
22-01-1985 Kasper Eenberg
23-01-1949 Aksel Jørgensen
23-01-1994 Simone B. Jensen
28-01-1971 Michael Meihlen
31-01-1961 Helle Petersen
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Næstformand: Peer Christensen
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Flodgaard
Jesper Østergaard
Knud Erik Pedersen

Materiel
Anders Olsen tlf. 36771154
Poul S. Nielsen tlf. 56508215
Jesper L. Petersen tlf. 56820974
Jesper Østergaard tlf. 56570004
Max Rasmussen tlf. 23343424
Carsten Mølbak tlf. 566639535
Jesper Nielsen tlf. 56633952

Kabys
Mette Flodgaard tlf. 56383656
Lisbeth Henriksen tlf. 56218900
Medlemsbladet ”Boblen”
Katja Olsen tlf. 36771154
Henriette Hansen tlf. 56266812
Ansvarshavende redaktør, assistent:
Niels Bay Rasmussen
Lissi Viereck, tlf. 22917847
Jesper Nielsen tlf. 56633952
Paul Watts,
tlf. 56637221
Mabritt B. Olsen tlf. 56636450
Laila Nissen tlf. 28790090
Webmaster: Peer Christensen
Mette Flodgaard, 56383656
Fest
Webmaster@koegedykkerklub.dk
Mabritt B. Olsen tlf. 56636450
Anders Olsen tlf. 36771154
Annoncer: Peter Wium
Paul Watts tlf. 56637221
Charlotte Birk Olsen tlf. 25213169
Medlemskartotek: Peer Christensen
Charlotte Gabel-Jensen tlf. 56861132
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk
Fotograf: Anders Olsen, 36771154,
katja-anders@get2net.dk,

Rugby
Peer Christensen tlf. 56383656
Michael Meihlen tlf. 22523791

Instruktør
Carsten Mølbak tlf. 56639535, Peter Wium tlf. 20829700,
Michael Jensen tlf. 24620251, Jesper Østergaard tlf. 56570004,
Thomas S. Olsen tlf. 20676314

Referat af bestyrelses møde den 03.11.2004

Rengøringsholdene.

Mødedeltagere: Torsten, Anders, Peter, Jesper
Afbud: Knud-Erik, Mette, Peer, Knud-Erik

Uge 50:
Max Rasmussen 23 34 34 24
Niels Bay Rasmussen 56 82 23 63
Ole S. Rechnagel 27 26 70 99
Nils Hellesøe Poulsen 56 57 80 48
Karsten Roland 56 28 20 25

Post:
I forbindelse med at der i forbundet er tegnet en fælles krisehjælps forsikring er
der modtaget en beredskabs mappe fra Falck. Mappen omhandler hvad der
skal gøres i forbindelse med krise hjælp (Psykolog hjælp). Mappen stå på reolen.

Der bliver arbejdet på at der slut januar vil blive afholdt et mixer blender kursus
i klubben. Tilmeldings seddel vil blive opsat på opslags tavlen.
Som skrevet i sidste mødereferat skal klubhuset vedligeholdes. I løbet af vinteren skal der males på første salen og gulvet skal slibes og lakkes. Alle som er
interesseret i at hjælpe kan melde sig hos Peter Wium. Så vi kan få en indikation af hvor mange som der kan regnes med.
Giro kort for klub kontingent (første kvartal) og den fælles forsikring vil blive udsendt i starten af december. Dette gøres for at sikre, at der indbetales den første januar så klubben kan indbetale til forbundet.

Næste møde er Onsdag den 08. december 2004 klokken 18.00

På bestyrelsens vegne Anders Olsen

Uge 4:
Lissi Viereck 56 64 19 95
Mie Viereck 56 28 38 06
Anders Wagner 56 87 10 24
Gitte Wagner 56 87 10 24
Henrik Wagner 56 87 10 24
Uge 7:
Paul Watts 56 63 72 21
Martin Watts 56 14 12 85
Torben Wibling 56 65 77 13
Peter Wium 20 82 97 00
Jens Peter Andersen 57 83 30 61

Rengøring

Nyt fra bestyrelsen

Klubbens nye elevhold er startet og der er pt. 13 elever på holdet. Udover det
nye elevhold undervises et hold fra Stevns ungdoms skole i snorkel dykning.
Snorkel dykker undervisningen forgår over 10 fredage igennem vinteren.

Uge 1:
Asger Reunert 40 16 24 10
Anna Reunert 38 88 69 66
Johan Therchilsen ?
Lars Therchilsen ?
Lars Thomsen 56 63 07 20
Robert Veng 25 46 75 45

Uge 10:
Lars Andersen 56 78 83 66
Jette B. Andersen 56 63 08 01
Lars H. Andersen 56 65 53 55
Lars Thue Andersen 59 43 42 50
Nikolai Andersen 39 29 06 17
Da klubben bliver brugt (heldigvis) skal der jo desværre også gøres rent :-(
Vi er ca. 206 medlemmer i klubben, dvs. at der er mere end et år i mellem at DU
skal gøre rent :-)
2 timers rengøring er nok hvis alle møder op, f.eks. en torsdag 17-19 hvor man
så kan deltage i klubaftnen bagefter.
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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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Priser i Kabyssen
Harboe sodavand

5 kr.

Alm. Sodavand og Cocio

7 kr.

Øl –også dåser

8 kr.

Påske/julebryg

10 kr.

Olderne

Fredag d. 26 November 2004 Kl. 18:30
Gøsta
Persson
56652060 persson@oncable.dk
Carsten Mølbak
56639535 moelbak@post7.tele.dk
Ebbe
Refsgård
56314213 ebbe.refsgaard@privat.dk
Fredag d. 28 Januar 2005 Kl. 18:30
Inge Birthe Rønholt
56788802 roenholt@mobilixnet.dk
Arne
Åbjerg Larsen 20789720
Lars
Andersen
56788366 cia-la-14@post.tele.dk
Fredag d. 25 Februar 2005 Kl. 18:30
Birthe
Brinkholt 56285336 bbcity@c.dk
Svend Erik Jensen
56169546 faelleden-1@tennis.dk
Aksel
Jørgensen 56503512 byenden@hotmail.com
Fredag d. 25 Marts 2005 Kl. 18:30
Knud
Kofoed
56660415 kofoed@oncable.dk
John
Kristiansen 56633838 john.k@webspeed.dk
Jimmy
Lund
56650543 jimmy.lund@privat.dk

Den nye assistent er Paul, da han besidder en computer og han har så udnævnt
mig til redaktør.
Paul mener at jeg er god til at svinge pisken, det har jeg så valgt at overhører
(aner ikke hvad han taler om).
Men jeg håber vi får et godt samarbejde op at kører, men det kræver jo at vi for
noget hjælp fra alle jer, uden indlæg kan vi jo ikke gøre så meget.
Vi har lavet en ny rubrik som hedder Hørt i….
Det er meningen, at hvis der er blevet sagt noget sjovt på en tur, i svømmehallen eller i klubben.
Har du nyt sladder eller en god vits, så skriv til os, så vi alle kan få del i det, hold
det ikke kun for jer selv.
Der vil også komme en rubrik der hedder Køb/bytte/salg her kan I skrive, hvis I
har en masse udstyr I gerne vil af med eller lageret er simpelt hen blevet for stor
og der skal ryddes op.
Smid det ikke ud, det kan være der står en og mangler noget. Eller I bare vil have noget nyt til samlingen og ikke synes I har tid og råd til at gå ud at give fuldpris i butikkerne, så sæt en efterlysning i gang.
Har I nogle gode ideer til hvordan vi kan gøre bladet bedre, så hører vi gerne
om det.
Håber I vil tage godt imod os og sende en masse gode indlæg til os.

Ny redaktion

Opslagstavlen

Olderne mødes sidste fredag i måneden.
Husk tilmelding senest Onsdag.

Da Line er stoppet med at lave klubbladet, er der trådt nye kræfter til.
Vi håber i alle forstår at vi lige skal i gang. Men når vi så har fået styr på diverse
ting og sager, håber vi også det bliver et sjovt blad at lave og ikke mindst at læse.

Paul og Lissi
Boblen@koegedykkerklub.dk

HUSK
DEADLINE
TIL
BOBLEN
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KØGE DYKKERKLUB´S
UNDERVANDSRUGBY HOLD
2.division

Næste kampe :

Næstved - Køge

4-6 (Træningskamp)

d. 23/11

Køge - Vedbæk

Køge

- Rødovre2

0-8

d. 8/1

Kredsmesterskab

Køge

- Stevns

1-9

Amager - Køge

8-2

Haslev

6-4

- Køge

Kalender

Nyt fra UVrugby

Resultater :

Siden sidst:
Tja, hvad kan vi sige. Nu har vi tabt 4 kampe i
træk og det er vi godt trætte af. Hvad gik galt ?
Det er svært at sige præcis hvad der er gået galt,
det er nok en kombination af mange små fejl.
Så nu retter vi alle fejlene, og så er det jo bare
at score flere mål end de andre.
Ja, så kan det ikke gå galt, Vedbæk de får tæv.
Fakse har desværre trukket sig fra turneringen,
så dem får vi ikke fornøjelsen af at slå i år.

Rugbyudvalget
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Hørt i svømmehallen…..
Nu bliver du nød til at svømme,
vi har skruet tiden tilbage en gang!

Der var afgang fra Køge kl. 7:00 og turen gik mod København, hvor Wotan lå klar
til afgang i Kalkbrænderihavnen.
11 stk. morgen ”friske” dykkere sprang ombord og gjorde klar til afgang til dagens
dykning.
Der skulle dykkes på resterne af kutteren Sinne Nordfisk som i efteråret 1978 ,
kolliderede med en tysk færge i tæt tåge og efterfølgende sank på kun 5 min.

”Carsten Mølbak”

Klubtur til
Hørt
Sinne
i…..Nordfisk

”elev / pauseholdet”

Øhhhh er træningen flyttet op på land????
”Peer UV-rugby”

Hvis du er gået glip af noget, har du været for lidt i svømmehallen….
Svømmehallen er åben mandag, tirsdag og fredag mellem kl. 19.40 og 21.30.

Sinne Nordfisk, Hollandsk bygget Skagen trawler på 29 mtr fra 1959
Sporene fra kollisionen var da også meget tydelige da vi efter at have bundet på
kredsede en tur omkring vraget, sigten var på 2 -3 meter. Der var derfor mulighed
for at kigge på detaljer som trawl, lastrum samt den flotte begroning som dækkede
hele skibet. Robert fik også tid til at tage nogle billeder af skibet samt sin flotte
makker.
Da alle hold havde gennemført deres dyk gik turen igen mod Kalkbrænderihavnen, og på trods af den ellers så kedelige vejrudsigt, som havde truet med både
blæst og regn, havde vi en hyggelig tur med lidt vind og kun et par enkelte byger .

Omklædning i den friske luft

Dagens dyk blev diskuteret.

Kutter tur med Wotan, d. 30 oktober

AAGGHHH AV AV jeg har krampe!!!
Nååå der er nok startet elever igen!

Stor tak til turudvalget for det store arbejde de har haft med alle de fine ture der
har været gennem hele sæsonen,
Mvh Skallen.
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Første gang med UV holdet.

UV-jagt d. 23.10.2004

Turen gik til Sjællands odde. og egentlig var det sidste og afgørende match i
kampen om trofæet
Det var vist under 1 kg fisk der skilte de førende jægere, så alt ku ske.
Stemningen var høj og der blev pralet med tidligere tiders fangster og bedrifter.
Der var ikke nogen tvivl om at alle var kommet for at tage trofæet eller mule
den førende jæger.
Som ny i flokken, så er det bare om at suge til sig med indtryk og fiduser , og
jeg må sige at min forventninger var høje
Og de blev indfriet må jeg sige. Der er masser af dyk , hyggelig atmosfære,
kaffe og kage, og ikke mindst konkurrence. Det er virkelig sjovt det der UV
jagt.

Og for at deltage skal man kun have et fisketegn til kr. 120.Et spyd eller harpun
En fangstline ( kan lånes af de andre )
En oppustelig redningsvest lånes i klubben der har en 4 -5 stykker
Dykkerbøje
Og dagsprisen er typisk kr. 30.- som symbolsk pris til UV aktiviteter m.m.

Dykkere får egen legeplads ved Amager
Strandpark
Københavnske dykkere får næste sommer deres egen legeplads ud for Amager Strandpark. Et skibsvrag på seks meters dybde, et stenrev med fisk samt
en bane, hvor dykkere skal svømme gennem rør og navigere med kompas.
Københavnske dykkere får næste sommer deres egen legeplads ud for Amager Strandpark. Den skal ligge ud for den nye strands midterste pynt, der ender
i en lang mole.
»Banen vil kunne bruges af både dykkere i og uden for klubber. Ud for den
midterste pynt er der treenhalv meter dybt vand, og dermed er det svømmehalslignende forhold, bare ude i naturen,« siger projektchef Tove Henriksen fra
Amager Strandpark I/S.
Et scoop
Københavns Kommune har netop besluttet at støtte projektet med 700.000 kr.
fra byfornyelsespuljen. Pengene går blandt andet til et kunstigt stenrev og til at
sænke et skibsvrag, som dykkerne kan svømme ned til.
»Dykkerne vil kunne studere mange fisk. Dels dem, der vil leve ved stenrevet,
og dels de fladfisk, som ålegræsset i området tiltrækker. Hvis vi får tilladelse, vil
vi sænke et skibsvrag nordøst for pynten, hvor der er et område, der er uddybet til seks meter,« siger Tove Frederiksen, der også sidder i bestyrelsen for
Dansk Sportsdykker Forbund.
Forbundets formand Jan Pinndal kalder banen et scoop for dykkersporten.
»Det er fantastisk. Vi får nu det første organiserede sted i København, hvor
dykkere ikke skal frygte for at blive sejlet ned. Det betyder, at vi kan lave meget
bedre uddannelsesforløb. Hidtil har vi uddannet folk i svømmehaller. Alle byens
dykkercentre og klubber vil stå på spring, og banen vil sikkert blive brugt hver
eneste weekend hele året,« siger Jan Pinndal.
Han vurderer, at de københavnske dykkerklubber har ca. 2.000 medlemmer,
men hertil kommer ca. 30.000 uorganiserede dykkere i hovedstadsområdet og
Nordsjælland. De dykker på egen hånd eller gennem centre og forretninger,
der sælger udstyr.
Ordnede forhold
Tove Frederiksen understreger, at sikkerheden skal være i orden på banen.
Det betyder, at den skal være afmærket med bøjer, ligesom flag skal markere,
når der er dykkere i vandet.
Et uddannelsesforløb var forleden ved at ende i en ulykke, da to dykkere uden
at vide det drev ind i havneindsejlingen ved Helsingør. En mand på molen greb
dog resolut ind og fik med fagter dirigeret de ankommende færger uden om
dykkerne.
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Artikel hentet fra www.sportsdykker.dk
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Lørdagens 2 dyk lagde vi så 100 m til højre fra fredagens.
Det var en mere mørk sag. Umiddelbart efter vi var dykket ned tonede et
mørkt hul op, og da vi gled ud over dets kant forsvandt lyset snart. Her var
lygten absolut nødvendig. Det blev en nedtur af 2 trin. Det første på 10 meter
her efter en lille pause på et par minutter og derefter igen et næsten frit fald
på yderligere 20 meter.

Tur til Lysekill

Udstyret rigges til for nu skal der bades

UV-jagt d. 23.10.2004

Mit andet og sidste dyk lørdag blev en mere usædvanlig oplevelse. Jeg skulle
dykke med Jesper i linen og Niels som 'løs makker'.
Allerede efter nogle få minutter -igen med et dyk næsten lodret ned til mere
end 20 meter- blev jeg viklet ind i en del efterladte fiskeliner. Det drillede en
del, da jeg med lygten både skulle til at holde øje med dybdemåleren og
samtidig forsøge at vikle mig ud af fiskelinen. Det gav et par alt for hurtige
henholdsvis, ned og op ture. Desværre havde jeg åbenbart ikke erfaring nok
til at ligge afbalanceret, og samtidig få viklet linen af. Jesper var mild sagt ved
at være fuldstændig i vildrede med, hvad fanden jeg havde gang i, så efter
blot 9 minutters dykning, der mest havde bestået i 2 op- og nedture til ca. 24
meter, lå jeg igen i overfladen. Og så var det dyk færdigt!

Efter 2 timer i vandet kommer jægerne tilbage

9

Morgenkaffe og hyggesnak

Statistisk set kunne jeg måske have nået, at få sparet op til en mild dykkersyge, så for livrem og selers skyld lå jeg snart inde på bredden og fik min debut
angående 'smagen' af ren ilt, mens Anni og Laila kompetent overvågede min
tilstand.
Resten af dagen blev i stedet til ren råhygge, lørdag aften nød vi alle rigeligt
med rødvin og god mad. Lysekill blev en skøn oplevelse, ligesom I andre deltagere var en rigtig positiv fornøjelse at være sammen med! Tak!
Turen hjem i bilen med Laila ved rattet og Jan ved siden af i sin sædvanlige
kørestilling -kunne jeg forstå- var meget rolig, da en del af nattesøvnen samtidig skulle indhentes.
Jannik
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Min tur til det mørke Lysekill.

Som noget af det første, jeg stiftede bekendskab med i Dykkerklubben, var
bl.a. dette forjættede sted oppe ad den svenske skærgårdskyst. Det var
åbenbart en tur alle medlemmer kendte til, lige så naturligt som begrebet
'Kullen': Lidt blandet, kønt og umiddelbart positivt.. Så det skulle prøves!
Jeg meldte mig altså til tidligt, som jeg har for vane og glemte det snart næsten igen, som jeg osse har for vane.. i min hverdag er en uge frem stort set
uoverskuelig, og næste uge noget meget fjernt. Men godt en uge før afgang,
møder en fast kerne af deltagerne og jeg selv op i klubben en torsdag aften.
En grundig plan for turen lægges. Hvem der kører med hvor, og hvem der vil
handler det nødvendige ind. Vi har lejet 2 af de 3 hytter, der er til rådighed,
og der er hermed plads til os alle 11. Jan havde lovet at stå for at handle ind,
Michael for en masse lækkert nybagt brød, Anni for en lækker aftensmad, der
godt kunne have skabt en del ekstra opdrift i tørdragterne. Jeg selv forsøgte
efter bedste evne at gå til hånde ved diverse opvaske.
Lysekill er navnet på en lille by nogle km sydvest for os på den anden side af
fjorden. Faktisk så vi intet til byen, men derimod til en meget smuk skærgård,
godt i læ bag øer, der skærmede ud mod Kattegat. Det er et fasinerende
smukt sted, og jeg tror campingpladsen, vi boede op til, vil være godt besøgt
hele sommeren.

Mine 2 dyk fredag og 2 dyk lørdag forløb stort set udmærkede.. stort set. Der
var sørget for kvalificerede makkere til mig -Poul og Jesper-, så jeg trods alt
kunne agere delvis 'turist' og nyde hvad dykkene kunne byde på. Lygter var
ikke obligatoriske fredag, men absolut en stor fordel. Sigtbarheden var nogle
få meter, og første dyk -samlet mit 24.- blev til en ny rekord på 31 m og en
dykkertid på knap en ½ time.

Tur til Lysekill

Tur til Lysekill

Turleder Poul E
øvrige deltagere:
Jan og Laila,
Michael J og Anni,
Michael M og Maj Britt,
Jesper N (snorkede) sammen med Niels B,
og jeg selv i et frastødende værelse.

Ankomstaftenen og halv delen af fredagen var regn og rusk.. ikke specielt
attraktivt for en dejlig dykkertur, men allerede efter formiddagens dyk klarede
det op, og vejret blev helt tåleligt fra da af.
Alle de garvede, dykkede i deres tørdragter, og jeg skulede til dem fra min
tætsiddende semidragt. Den er helt fin, når den ”ER” kommet på, og udmærket at dykke i, men pi...... irriterende at skulle krænge af og på. Alle nye elever bør begynde med en semidragt og kun fattigrøvene har ikke fået suppleret den med tørdragt, inden det første år er gået.. siges der.
I al fald -som Jan nævnte- så var sidste års Lysekill tur, der afgjorde, at fremover skulle den stå på tørdragt. En beslutning JEG på vej hjem besluttede
snarest at kopiere!

Jesper og Niels i vandet
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Afslapning efter første dyk lørdag

Efter en god frokost i hytterne, var vi så klar til dagens 2. dyk, hvor -igen Poul og jeg denne gang nåede ned på 21m og med 5 minutter mere i vandet
end om formiddagen. Vi dykkede langs en stejl klippeside og havde god tid til
at studere, hvad der gemte sig i sprækker og spalter og fik da prikket lidt til
en pæn stor krabbe.
Senere fredag aften tog Niels, Jesper, Michael og Maj Britt på natdyk fra en
lille havn et par km længere nordpå. Der oplevede de en del morild lige i
overfladen, det gav en fantastisk oplevelse. Jo mere uro, de skabte i vandoverfladen, des mere lyste de op..
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