Tillykke
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

Fødselsdag

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

Køge dykkerklub
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
Bjarne Christensen
Poul Engell
Annie W. Mikkelsen
Carsten Mølbak
Esben Jacobsen
Jesper Nielsen

tlf. 57525471
tlf. 56659489
tlf. 56662528
tlf. 20300109
tlf. 56639535
tlf. 56861182
tlf. 56633952

Materiel:
Anders Olsen
Poul S. Nielsen
Jesper L. Petersen
Jesper Østergaard
Max Rasmussen
Carsten Mølbak
Jesper Nielsen

tlf. 36771154
tlf. 56508215
tlf. 56820974
tlf. 56570004
tlf. 23343424
tlf. 56639535
tlf. 56633952

Kabys:
Mette Flodgaard
Lisbeth Henriksen
Katja Olsen
Henriette Hansen
Niels Bay Rasmussen
Jesper Nielsen
Majbritt B. Olsen
Laila Nissen

tlf. 56383656
tlf. 56218900
tlf. 36771154
tlf. 56266812
tlf. 56822363
tlf. 56633952
tlf. 56636450
tlf. 28790090

Fest:
Majbritt B. Olsen
Anders Olsen
Paul Watts
Charlotte Birk Olsen
Charlotte Gabel-Jensen

tlf. 56636450
tlf. 36771154
tlf. 56637221
tlf. 25213169
tlf. 56861132

Rugby:
Peer Christensen
Michael Meiheln

tlf. 56383656
tlf. 22523791

Næstformand: Peer Christensen
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk
Kasserer: Torsten Nielsen
tlf. 56276510, tobni@post8.tele.dk
Revisor: Lars Thomsen
tlf. 56630720, lplt.hornfisk@get2net.dk
Sekretær: Anders Olsen
tlf. 36771154, ao@flsmidth.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Foldgaard
Jesper Østergaard
Knud Erik Pedersen

Februar
02-02-1971 Jan Hegelund

Medlemsbladet ”Boblen”

04-02-1942 Ebbe Refsgaard

Ansvarshavende redaktør, assistent:
Lissi Viereck
tlf. 22917847
Paul Watts
tlf. 56637221

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

Webmaster: Peer Christensen
Mette Flodgaard tlf. 56383656
Webmaster@koegedykkerklub.dk
Annoncer: Peter Wium

11-02-1974 Charlotte Gabel-Jensen
13-02-1947 Jimmy Lund

Medlemskartotek: Peer Christensen
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk

13-02-1951 Troels Larsen
13-02-1971 Bjarne S. Nielsen
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
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Fotograf: Anders Olsen, 36771154
ao@flsmidth.com

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

Referat af bestyrelses møde den 08.12.2004

Rengøringsholdene.

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

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

Post:
Enkelte Bobler retur grundet ændret addresse.

Der er stadigvæk noge som er bagud med kontingentet, se anden arktikel i bladet.
Svømmehal:
Der er strammet op på adgangs kontrollen. Hvis kortet er glemt få man ikke
adgang mere, derfor husk kortet.
Organisationen TRYG i DANMARK har nu betalt for vores satelit telefon og de
6 nye rednings veste, samlet pris 6500 dkr. Vi takker for sponsor støtten.
Det er sørgeligt at se at der kun er en eneste som har meldt sig til Peter for at
hjælpe i vinterens løb med vedligeholdelse af huset. Vi ser gerne at der er lidt
flere som melder sig på forhånd.

Næste møde er Onsdag den 12-Jan-2005 klokken 19.00

På bestyrelsens vegne Anders Olsen

OBS OBS OBS OBS
Den 27. Januar er klubben lukket
Da der afholdes gasblender kursus i klubben den 26. & 27. januar 2005

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
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

Rengøring

Nyt fra bestyrelsen

Der er nogen som sætter spørgsmåltegn ved brugen af mellem line. Men reglen er klar der dykkes efter forbundets sikkerheds regler i henhold til klubbens
vedtægter. Forbundets sikkerheds regler siger at alt dykning som ikke høre under betegnelsen teknisk dykning fortages med mellem line. Teknisk dykning må
kun fortages Af personer som er uddannet til dette.

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.
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.

Er vi desværre nød til at annullerer klubaften!!!!

Bestyrelsen

4
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Info fra kassereren

Priser i Kabyssen
Harboe sodavand

5 kr.

Alm. Sodavand og Cocio

7 kr.

Øl –også dåser

8 kr.

Påske/julebryg

10 kr.

Olderne

Opslagstavlen

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

- Girokort vedrørende 1 kvartal 2005 er nu udsendt, det lidt skæve beløb skyldes de 93 kr. i forsikring til forbundet, som vi opkræver oveni kontingentet, for
alle senior og UV.
- Alle ovennævnte er blevet opkrævet forsikring på det udsendte girokort, er der
nogen der mod forventning ikke ønsker forsikring skal man på netbanksindbetaling eller girokort lave et notat til mig om at man ikke ønsker forsikring. (se i
øvrigt boblen nov. 2003, eller på nettet via klubbens hjemmeside under boblen nov. 2003. for kontingentsatser.
- Alle skal have betale kontingentet senest 3-1-2005, de der ikke har betalt senest denne dato bliver ikke tilmeldt forbundets forsikring, og hermed samtidig
udmeldt af Dansk sportsdykkerforbund.
- Jeres bevis på at i er omfattet af forbundets forsikring er jeres medlemskort,
der udsendes januar/februar med boblen. Tjek det ,og har man brug for dokumentation før, pga. dykkerferie, kontakt da forbundet.
- Ved flytning, husk at ringe eller skrive til DSF og melde adresseændring.
- Der er stadig enkelte kontingentrestancer ude, jævnfør klubbens vedtægter
kan man risikere at blive slettet som medlem af klubben, hvis man skylder for
mere en to kvartaler. Så husk at betale.
Ovenstående kunne lyde som sure opstød fra en vrissen kasserer, det er ikke
tilfældet, men alene nødvendigt for klubbens arbejde og drift.
God jul
Torsten Birk Nielsen

Nyt liv til bestyrelsen.
(God løn og frynsegoder gives ikke)

Nyt fra bestyrelsen

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

Vigtigt vedrørende forsikring fra forbundet ( DSF)

Der er flere i bestyrelsen der er ved at være brugt op.
Vores kasserer har meldt ud, at han ikke kan afse tid til at forsætte.
Det er et stort job i klubben, der skal besættes, så det skal være et medlem der
har styr på tal og tid til at løfte opgaven.
Der er også andre ledige pladser i bestyrelsen.

HUSK
DEADLINE
TIL BOBLEN
20. Januar
20

Går du med ønsket om at give bestyrelsen noget nyt liv, så skal du ikke holde
dig tilbage.
Oplysninger om opgaverne kan fås hos undertegnet.
Ring eller tag fat i mig så vi kan få en snak.
God jul og godt nytår
Formanden
20829700.
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KØGE DYKKERKLUB´S
UNDERVANDSRUGBY HOLD
2. Division
Antal kampe vundne

uafgjorte

tabte

Målscore

Forskel

Point

Lør

1

Tors

2

Søn

2

Fre

3

Man

3

Lør

4

Tirs

4

Søn

5

Ons

5

Man

6

Tors

6

Maddag Laila og Jan Nissen

Julefest kl. 18.00

Rødovre2

4

4

0

0

33-2

31

8

Amager

5

4

0

1

43-7

36

8

Stevns

5

3

0

2

30-23

7

6

Tirs

7

Fre

7

Køge

5

1

0

4

10-31

-21

2

Ons

8

Lør

8

Vedbæk

5

1

0

4

12-36

-24

2

Tors

9

Søn

9

Haslev

4

1

0

3

8-37

-29

2

Fre

10

Man

10

Lør

11

Tirs

11

Søn

12

Ons

12

Man

13

Tors

13

Tirs

14

Fre

14

Ons

15

Lør

15

Tors

16

Søn

16

Fre

17

Man

17

Lør

18

Tirs

18

Søn

19

Ons

19

Man

20

Tors

20

Tirs

21

Fre

21

Ons

22

Lør

22

Tors

23

Søn

23

Fre

24

Man

24

Lør

25

Tirs

25

Søn

26

Ons

26

Man

27

Tors

27

Tirs

28

Fre

28

Ons

29

Lør

29

Tors

30

Søn

30

Fre

31

Man

31

Fakse

Resultater:
Næstved
Køge
Køge
Amager
Haslev
Køge

-

Næste kampe:
Køge
Rødovre2
Stevns
Køge
Køge
Vedbæk

4-6 (Træningskamp) D. 8/1
0-8
1-9
8-2
6-4
3-0

Siden sidst:
Så kom den første sejer endelig. Oven på 4 nederlag
var det dejligt med en sejr. Specielt fordi alle arbejdede benhårdt og forsvaret fungerede perfekt. En god
sejr inden jul. Nu går der nogle uger inden vi skal i
kamp igen. Så målet er, at få rettet de sidste små fejl
og så få noget mere kondition ind på holdet.
Men vi må se i øjnene at det ikke bliver nogle lette
kampe, så der skal kæmpes for alle point.
Da hverken Køge, Næstved eller Haslev kan stille et
helt hold til Kredsmesterskabet, har vi valgt at samle
et hold med spillere fra alle tre klubber.

Kredsmesterskab

Topscorerliste
Navn

Mål

Peer Christensen

4

Michael Meihlen

3

John Justesen

2

Mikael Petersen

1

MVH
Rugbyudvalget

6

1

Rugbyholdet har fået ny badebuksesponsor:

Siemens

Deadline Boblen

Nytårsdyk kl. 10.00

Maddag Peter Wium

Kredsmesterskab UV-rugby

Kattegat centeret

Kalender

Nyt fra UVrugby

Hold

Ons

Januar

Deadline Boblen

Klubben lukket pga. kursus

Kuttertur til Sinne Nordfisk
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Tirsdag den 16. og fredag den 19. november lagde vi ud med fire og en halv
times teori! Vi var vist nok lidt trætte i hovederne efter den omgang. Men også
lidt - og nogen meget – klogere på ækvivalent luftdybde, CNS % og UPTD,
godt hjulpet af en lommeregner og en grundig gennemgang. Helt hensat til skoletiden var der også de obligatoriske hjemmeopgaver, hvor decimalerne livligt
blev diskuteret og med sikker hånd fulgt til dørs af Jesper Østergaard.
Fremme ved lørdag morgen, hvor vi havde besluttet at starte en time tidligere,
kl. 08.00, for at komme lidt før hjem. Der havde vi de første af to dyk. Øvelserne
på disse dyk gik ud på at tage maske af og på og tømme den, lægge udstyret
på bunden. Det vil sige tage BCD/ving af inkl. tage feeder-slange af dragten, og
tage det hele på igen. Svømme 15 m. uden maske og luft langs et tov - nok
mest for ikke at fare vild – hen til en makker, der så gav én sin sekundære luftkilde og svømmede retur, de 15 m., med én – stadig uden maske. For så endelig at tage maske på og tømme den, og indkassere et håndtryk for veloverstået
prøve(lse).
Endelig blev der også lavet shutdown, paråndet og skudt deco-bøje op. Lidt
brugt tilbage i klubhuset skulle vi så ha´ teoriprøve. Endnu en stress- test??
Trætte, men med behov for koncentration, blev den overstået. I skrivende stund
venter vi stadig i spænding på, om den er bestået.
Søndag blev henlagt til Ammoniak Havnen i Fredericia, da vejrudsigten ikke lød
lovende for Rødvig. Her havde vi to dyk med stage flaske. Det ene med en god
del strøm og ikke for god sigt. Det andet med fin sigt og begge med nøje plan
for simuleret deco, run-time på armen og kunsten at sende en decobøje op
endnu en gang. Imellem de to dyk – for at sikre overfladetiden - blev der indtaget en ***** frokost tilberedt med kærlig hånd i Fredericia. Nok noget af den
bedste overflade tid jeg har brugt!
Retur til klubben, hvor vi rundede weekenden af med konstruktiv kritik. Ud over
os fem kursister, Jesper Ø og Esben, var der et par gode hjælpere. Det er guld
værd, med nogen der kan give en hånd med de praktiske ting. Kurset var utroligt udbytterigt. Jeg blev i alt fald meget klogere – det skal de måske heller ikke
så meget til. Men mange ting blev vendt og gennemdiskuteret og anskuet fra
en ny vinkel. Udstyret blev afprøvet og nye idéer hertil diskuteret. En ting er helt
sikkert. Man kan bruge mange gode råd, men først når man har erfaret det
selv, har man den fulde forståelse. Sagt på en anden måde – nogen er mere
stædige end andre.

Ny sponsor

Advanced
Klubtur
Nitrox
til Sinne
kursus
Nordfisk
i november

To aftner og to hele dage blev brugt fuldt ud.

Tak til medkursister, hjælpere og instruktører. En fornøjelse at ha´ brugt tiden
med jer. Her en lille uge efter er jeg ved at komme mig. Hårdt presset må jeg
indrømme at mænd har en mere passende fysik til det ”slæv” det er at dykke
med ekstra udstyr. Men det afholder mig ikke.
Lisbeth
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Nytårs dyk 2004.
Fredag d. 31-12-04 kl. 10,00
Skal du gå det nye år i møde med god samvittighed så er der mulighed for at
få vasket udstyret en gang mere i år.
Igen i år er der dyk i havnen ved klubhuset.
Efter dyk og omklædning er der lidt godt til ganen i klubhuset.
Det koster kr. 30,00 at deltage.
Tilmelding på tavlen i klubben eller til undertegnet.
Formanden
20829700

Flaskeeftersyn
13. januar & 20. januar
Ifølge klubbens vedtægter skal alle medlemmer, der benytter klubbens kompresser have efterset deres dykkerflasker, en gang årligt og påsat årets farve.

I skrivende stund er den sidste debriefing til kursisterne givet og Carsten, Henrik og Christian er de lykkelige ejere af et IANTD Advanced Recreational Trimix certifikat. Anni napper lige en ekstra tur til 45m med en trimix gas og Jesper. Nu sidder vi trygt i bilerne på
vej mod Køge Dykkerklub efter en veloverstået og hyggelig tur.

Samtidig indkaldes alle dykkerflasker, der ønsker at deltage i trykprøvning for
2005.

Sluttelig vil vi lige benytte lejligheden til at takke Jesper Østergaard for et fantastik godt
og velstruktureret kursus, samt besvare spørgsmålet: ”Er Helium vores ven” – Ja det er
det ihvertfal blevet. Ydermere vil vi takke alle dykkere på turen og Køge Dykkerklub for
jeres store gæstfrihed og behaglige måde at være på.

Flasker til trykprøvning bliver indleveret fredag den 21. januar og forventes
tilbage torsdag den 3. februar.

Tak for en hyggelig weekend!!

OBS: Husk at møde op og undgå gebyret på 100 kr. for et eftersyn uden
for tid.
Materieludvalget

8

Søndag morgen var flokken oppe tidligt – dagens tur skulle nemlig gå til vraget Amasis.
Amasis er en skude primært af metal (så vi turde godt dykke på den ;-)) med en længde
på 133m som er strandet på små 50m vand ret op og ned i bedste ”Kalla Anka” stil. Amasis blev i 1940 erne skudt ned af en tysk ubåd underkomandoen af den berygtede kaptain med efternavnet Slaughter. Alt dette ved vi fordi Michael (en af de øvede trimixere)
havde tegnet, fortalt og vist avis udklip om Amasis aftenen før.
Da vi nåede positionen på Amasis (som nu også ligger i vores nye GPS) sendte vi de tre
ikke kursister afsted mod dybet – hvilket gik fint efter lidt trækken frem og tilbage p.g.a.
den overfladestrøm som havde besluttet sig for at indfinde sig. Da de var sikkert ombord
igen var det nu Henrik, Christian og denne gang Esben (som Divemaster – Jesper havde
fået nok efter første dyk med os) som spang i baljen. Vi tog bundtorvet direkte mod forstævnen som var nået efter ca 43 m. Proceduren var nu at vi skulle hygge lidt rundt nede
i dybet og mærke Heliumens gavnlige indvirkning på kroppen og ja med en END på 24 m
er man altså mere klar i hovedet. Da vi havde inspiceret forstævnen sprang vi på bundtorvet igen og begynde vores opstigning med dekostop, gasskift osv efter alle kunstens
regler.
På vejen tilbage til torvet mødte vi Jesper og Carsten som var på vej ned til Slaughters
mesterværk – men hvor var Anni??. Anni var oppe på båden da hun havde forsøgt sig
med et rekord for i ”tømning af stageflaske” i overfladen. Med tom stageflaske tog Anni
den kloge beslutning af suse op på dækket igen – om rekord forsøget lykkedes kan kun
tiden fortælle.
Med alle dykkere sikkert og veltilfredse oppe i båden var der dømt afgang, dog skulle
skipper lige se om han kunne trække rundt med Amasis i bundtorvet eller om han kunne
sænke sin egen skude. Heldigvis gik bundloddet løst og skuden blev kommanderet i
gear – med en gennemsnits fat på 7 KT skar vi os igennem vandet, og ja vi havde selvfølgelig lagt Lysekils havn ind på GPS’en så vi kunne holde ham i skak helevejen.

Trimix kursus november 2004

Flaskeeftersyn og Nytårs dyk 2004

Så er det igen blevet sidste chance for at komme i vandet.

søndag, trimme lidt på ustyret, blande gasser og ikke mindst indtage nogle gigantiske
hakkedregene med bagekartofler og bearnaise (ja der var vist også noget grønt). Denne
fantastiske kulinariske oplevelse havde Anni tilvejebragt og Henrik fik skudt så meget i
posen at der ikke var fare for at han ville være underafvejet dagen efter.

Venlige Hilsner, bobler og Helium
”Tri” & ”Mix”
- IANTD Advanced Recreational Trimix er et kursus vi varmt kan anbefale til andre dykkere med Advanced Nitrox certifikat-.
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Er Helium vores ven?? –Trimix kursus November 2004.
Det hele startede tirsdag d.23 november i det herrens år 2004. Jesper Østergaard,
vores trimix instruktør, havde inviteret til IANTD Advanced Recreational Trimix teori.
Teorien blev afholdt i omegnen af St. Heddinge i Jespers hjem, fremover refereret til
som ”Sydkystens Dykkerfakultet”.

16

Flasker til tryk- prøvning skal være adskilte og mærkes med navn.
Skulle der være medlemmer som i årets løb har anskaffet sig en flaske der
skal trykprøves i 2005, skal den naturligvis også afleveres en af nævnte dage.

Jens Peter Andersen

2 + 10 1 + 12 1 + 15 Troels Larsen

Lars H Andersen

1 + 15

Tina Levring

1 + 15 N

Jan Bastholm

1 + 0,5 1 + 12

Bjarne Mortensen

1 + 10 1 + 12

Kristian Bentzen

1 + 15

Carsten Mølbak

1 + 15 N

Tue Thuren Bødewadt

1 + 15

Thomas Mølbak

1 + 15 N

Peer Cervin

1 + 15

Torsten Birk Nielsen

1 + 15 N

Den Praktiske del af IANTD Advanced Recreational Trimix:
Inden man kan erhverve sig sit nye Trimix certifikat er der yderligere 2 praktiske prøver
som skal aflægges og godkendes. Disse prøver var i vores tilfælde 2 dyk til henholdsvis 40 og 45 m med trimix blanding, hvor vi selv havde planlag dykket mht gasblanding,
max tid, run times og dekostop (simulerede dekostop).

Eigil Christensen

1 + 15

Katja Olsen

1 + 15 N

Finn Eilersen

1 + 12

Majbritt Birk Olsen

1 + 15

Anders Engell

1 + 15

Per Pedersen

1 + 15

Anja Hansen

1 + 12

Jesper Låge-Petersen

1 + 15

For at få mest udbytte af de praktiske prøver samt gode dybder var der planlagt en tur
til Lysekil. Fredag d. 26 november kl 16.00 var der dømt samling i Køge Dykkerklub.
Ud over de fire kursister (Anni, Carten fra Køge Dykkerklub & Henrik, Christian fra Frømandsklubben Nikon) var der 6 gæve dykkere klar med fine dobbeltsæt, stageflasker
og svedige Trimix gasblandinger.
Klokken 16.30 var bilerne pakket og vi var klar til afgang – kun en lille smule forsinket
fordi Henrik & Christian, også referet til som ”Tri” og ”mix”, kom i sidste øjeblik.
Efter +4 timer ankom vi til ”Dykskolan” i Lysekil og blev checket ind. Efter indcheckningen blev udstyret klargjort og dykkerplanerne nedfældet på skrivepladerne.
Lørdag morgen kl 8 sad hele flokken og hyggede med lidt morgenmad inden der var
afgang til Ormestad i Gulmarsundbugten hvor klippevæggen brager direkte til +90 meter. Vi startede med at sende de 3 øvede trimix dykkere i vandet for at skræmme diverse undervands uhyrer væk. Herefter driblede Jesper (instruktør på dette dyk) afsted
sammen med Henrik og Christian. Esben (Divemaster) havde lokket Carsten og Anni
med. Planen var at vi skulle dykke i 2 grupper af 3 og følge hinanden hvilket også gik
fint til ca 5 m dybde, hvorefter der blev dykket i 2 separate grupper af 3 p.g.a nedsat
sigt i de øvre lag. Vores lille 3 mands gruppe fortsatte med pomt og pragt til 39.8m
(40m var aftalt max dybde), men p.g.a. den fine gas blanding var vores END (eq. dybde) kun 24m. Efter 15 min påbegyndte vi vores opstigning mod første dekostop. På
18m viste det sig at Henrik havde spist for lidt og var en smule for positiv i opdriften og
for at skabe spænding blev Christian ramt på masken af Henriks finne så der var dømt
akvarie øjne. Til alt held og med god hjælp fra trimix blandingen som havde hold os
klare i hovederne på dybden fik Henrik sprunget et passende stykke klippevæg løs for
at kompensere for de manglende 4 stk ”Kurv med Mos” og Christian fik renset og tømt
akvariet. Stadig på de 18 m var vi nu klar til at skifte til vores 50% O2 dekogas. Christian skulle dog lige filteres ud af diverse slanger så dekoflaskens regulator slange kom
helt fri. Da vi havde afholdt vores RT på 18m fulgte vi vores dykker plan og fik holdt de
resterende dekostop som planlagt. På 6 m sprængte Henrik lidt mere klippevæg løs
imens Christian og Jesper sendte 2 dekobøjer mod overfladen. Da dekobøjerne var
oppe var det også afsted med os – der var jo varm kaffe, kage og madpakker som ventede på kajen.
Lørdag aften blev brugt på at gennemgå dagens dykning, planlægge dykningen for

Peter Julskov Hansen

1 + 12

Michael Låge-Petersen

1 + 12

Kenneth Henriksen

1 + 15

Henrik Philipsen

1 + 10

Lisbeth Henriksen

1 + 12

Christian Pingel

?

Kim Hofman

1 + 15

Carsten Rasmussen

1 + 15

Jan Damsted Jensen

1 + 12

Ebbe Refsgaard

1 + 15

Hans Henrik Jensen

1 + 15

Søren Sønderhøj

1 + 15

Peter Johannesen

1 + 15

Peter B Ulrich

2 + 15 1 + 15

Jan Johansen

1 + 15

Gitte Wagner

1 + 15

Torben Wibling

2 + 12

Lidt mere om selve teorien:
Teorien til IANTD Advanced Recreational Trimix bygger på følgende grundsten:
· Heliums indvirkning på kroppen
· Pressure T med en lille udvidelse
· Beregning af END = trimix betegnelse for equivalent luft dybde
· Dykkerplanlægning og introduktion til GAP

Henrik Brock Jørgensen 1 + 15
Anne O Larsen

1 + 12

1 + 15

Trykprøvning af dykkerflasker

Trimix kursus november 2004

Selve teorien er en lille overbygning til advanced nitrox og efter vi have udfyldt de nødvendige ”sign your life away” dokumenter var vi igang. Teori aftenen startede effektivt
ved 19 tiden og da den lille viser havde sneget sig op på 11 og den store på 12 var
pensum gennemgået og repeteret til UG plus og stjerne.

Flaskerne kan afleveres i klubben torsdag d. 13 og torsdag d. 20 januar 2005
hvor der samtidig er flaskeeftersyn.

Materieludvalget.
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Der er afgang fra Køge dykkerklub kl. 7,00

Åbenvands program
2005
Weekend I
Mødetid Mødested

Undervisningsemne

Udstyr der
medbringes af
eleven

Instruktører

02.04

08.00

Klubben

Åbenvands tilvænning Afvejning dybde
ca. 3 m.

Komplet udstyr
evt. transport til
dykkerstedet

CM/PW +
hjælpedykker

03.04

08.00

Klubben

Kompassvømning
distancesvømning

Komplet udstyr
evt. transport til
dykkerstedet

CM/PW +
hjælpedykker

Udstyr der
medbringes af
eleven

Instruktører

Bjergning ophentning Komplet udstyr
af dykker
evt. transport til
dykkerstedet

CM/PW +
hjælpedykker

Repetition samt afprøvning af forskellige færdigheder

CM/PW +
hjælpedykker

Weekend I
Dato

16.04

17.04

Mødetid Mødested

08.00

08.00

Klubben

Klubben

Undervisningsemne

Komplet udstyr
evt. transport til
dykkerstedet

Vi samles i så få biler som muligt, der vil være varevogn til grej samt fællesudstyr
Udgiften til denne tur er skib kr. 150,00 + fællestransport

Tilmelding: på tavlen i klubben eller e-mail moelbak@post7.tele.dk
Vi glæder os til en god tur

Kr. Himmelfarts dagene.

Carsten Mølbak

Kullen

Tur til Sinne Nordfisk

Elevdyk 2005

Dato

Torsdag den 05. Maj til søndag den 08. Maj i Kr. Himmelfarts dagene
Mødetid onsdag den 04. Maj senest kl. 22.00
Særskilt program følger senere!!!
Dato

22.05
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Mødetid
07.00

Mødested

Klubben

Undervisningsemne
Vragdyk

Udstyr der
medbringes af
eleven

Instruktører

Komplet udstyr

CM/PW +
hjælpedykker
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UV – JAGTMESTERSKAB 2004

Sinne Nordfisk
Ja hvorfor ikke
Med Wotan
Lørdag den 29. januar 2005 Kl. 8.00
Afgang fra Kalkbrænderihaven
Ja! jeg ved godt det vinter, men hvorfor ikke prøve!!

Tlf. 56639535 eller e-mail moelbak@post7.tele.dk
Dybde top 18m bund 22m
Der er planlagt 1 dyk p.g.a. årstiden
Dansk fisketrawler bygget i 1959, skibet var på 131 brt. 700 hk maskine,
bygget i 1959
Sinne Nordfisk kolliderede 28. februar 1978, med M.S. Oliver Twist i tæt tåge
og sank, alle blev redet. Vragets mange besøgende vidner om, der er tale om
et begyndervrag, Vraget er næsten intakt og dybden er kun hhv. 18 meter til
dækket og 22 meter til bunden. Det er muligt at svømme ind i lastrummet,
hvor der bl.a. ligger en del fiskekasser. Der er en smule net på vraget. Styrhuset er med tiden faldet en del sammen, men ellers er vraget intakt. Der er
en del fiskeliv af småfisk og der bor også et på Stenbider. Hvis man er lystfisker kan man altid finde en håndfuld nye pirke.
Selv om det vinter og koldt er der gode læ muligheder og en varm kahyt på
Wotan.

Navn

18-9-04

2-10-04

16-10-04

23-10-04

De to bedste

1.250

9.100

2.00

0.600

11.100

2. Peer

-

4.900

2.850

2.400

7.750

3. Palle

-

7.100

0.000

0.500

7.600

4. Knud-Erik

1.100

4.100

1.900

0.350

6.000

5. Lisbeth

3.250

1.600

1.400

1.000

4.850

-

2.900

1.000

1.500

4.400

7. Torben

1.275

1.300

-

-

2.575

8. Majbritt

-

1.000

-

1.450

2.450

9. Christian

-

1.800

-

-

1.800

10. Niels

-

0.750

-

0.750

1.500

11. Paul

-

-

-

0.000

0.000

1. Michael

6. Mette

UV Jagt Resultat

Tur til Sinne Nordfisk

Turleder: Carsten Mølbak

I år var der sat fire dage af til at afvikle UV-jagten. Alle dage blev brugt, og nye
steder blev afprøvet.
Første jagt blev ved Melby-lejeren i Nordsjælland tæt ved Liseleje. Nord-siden af
Reersø, Nord-siden af Sjællands Odde og Nøddebohuse ved Hundested var de
andre steder der blev afprøvet.
I alt blev der fanget 59,125 Kg. fisk. Hovedsagelig fladfisk, men en enkelt torsk på
3,35 Kg. måtte også lade livet. Den blev skudt af en gæst, Palle, ved Reersø. Her
fangede Knud Erik en Rødspætte på 1,4 Kg. Det var også den jagt, hvor der blev
fanget mest, nemlig 35,55 Kg.
Ved Sjællands Odde fangede Knud Erik en Pighvarrer på 1,3 Kg.

Sigten på den årstid er normalt rigtig god.
Mød op til årets første vragdyk!!!!!

Godt nytår

Klubmester 2004
For tredje år i træk
Michael Meihlen
Der er plads til flere på UV-Jagterne. Det kræver ikke specielle forudsætninger at
deltage i UV-Jagt. Det er en spændende naturoplevelse, så har du lyst, så meld
dig til næste år. Er du interesseret i at vide mere, så henvend dig til nogen af deltagerne i årets UV-Jagt. Klubben har indkøbt rednings-veste der kan lånes ved
deltagelse i jagterne.
Vi håber at se dig til næste års UV-Jagter
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KATTEGAT CENTRET LØRDAG D. 15/1-2005

Ny Logbog i Neopren

Så er der mulighed for at prøve et varmt dyk (årstiden taget i betragtning) i
dansk farvand i januar måned.
Der er små hajer, makrelstimer, rokker og kæmpe havål samt alle de alm.
torsk, sej og fladfisk (på størrelse med en bradepande). Kort sagt alle de
fisk der normalt lever i Kattegat og som kan kræve rigtig mange dyk før
man har set dem alle.

Så er den længe efterspurgte logbog kommet hos Dansk sportsdykker forbund. Logbogen koster kr. 300,- og kan bestilles på deres hjemmeside
www.sportsdykker.dk.
Logbogen indeholder A5 ringbind , til løse sider med alle relevante oplysninger til et godt dyk. De løse sider købes i 10 stk. ad gangen til kr. 12,-

Personer med hang til UV-jagt er meget velkomne.… men må lade fangstredskaberne blive hjemme og "nøjes" med at svømme rundt med højtstående mundvand.

Ny Logbog

Kattegat centeret

Nu er muligheden til stede for at se alle arterne på ½ time i Kattegat centrets store bassin. Der er store glasruder så publikum kan se os og vi kan
se dem.........… så kan man jo filosofere over hvem der opfatter sig selv
som værende i Zoo!

Vi medtager selv al personligt dykkerudstyr. Både tør- og våddragt kan
bruges. Vandet forventes at være 12-14 grader
Der er en max dybde på 5m og vi får hver 30 min i bassinet med 4 personer ad gangen.
Også snorklere kan deltage på lige fod med dykkere.......… hvilket betyder
at der måske er nogle der har lyst til at tage børn med.
Turen er lavet så familie kan deltage, også selvom de ikke dykker. Der er
masser at interessante ting at kigge på rundt om i centret .
Prisen er 395,-/person for dyk og indgang. Dertil kommer transport til Grenå. Transporten bliver arrangeret når jeg ved hvor mange tilmeldinger der
er.… Hvis vi er mange nok vil vi køre samlet i bus. Dette koster ca. kr.
350,-/person. Dvs. at de der dykker med eget medbragte udstyr betaler kr.
395,- for indgang og dykning og kr. 350,- for transport i alt. Kr. 745,-. De
familiemedlemmer der tager med betaler transport kr. 350,- og kr. 100,- for
indgang, i alt kr. 450,-. Det bliver ca. samme pris pr. pers. Hvis man kører
4 pers. I bil derop.

Carsten Mølbak

Der hænger en tilmeldingsliste i klubben hvor man kan skrive sig på. Der
er plads til 20 dykkere, samt alle de ekstra personer der har lyst til at deltage.
Det forventes at hele dagen skal sættes af til dette arrangement.… dvs. ret
tidlig morgen er der afgang og vi er hjemme først/midt på aftenen.
Annie W Mikkelsen
tlf; 20300109
e-mail: awm@kiro.dk
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