Tillykke
Marts
02-03-1966 Jeanne Andersen
03-03-1955 Søren Sønderhøj

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

06-03-1987 Mie Viereck
09-03-1962 Jacob Olsen
09-03-1967 Per Pedersen
12-03-1947 Carsten Mølbak
12-03-1956 Villy Eenberg
12-03-1964 Paul Watts
13-03-1979 Jesper Hansen
14-03-1960 Ole Jørgensen

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

19-03-1970 Hanne Lindholm

Fødselsdag

23-03-1948 Jannik Johansen

Revisor: Lars Thomsen
tlf. 56630720, lplt.hornfisk@get2net.dk

24-03-1961 Sanne Borring Lentz
25-03-1967 Anders Olsen
26-03-1948 Flemming Olsen

Sekretær: Anders Olsen
tlf. 36771154, ao@flsmidth.com

28-03-1968 Peter Bruun

Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Foldgaard
Jesper Østergaard
Knud Erik Pedersen

April

Medlemsbladet ”Boblen”

02-04-1945 Johnny Meihlen

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

27-03-1962 Finn Ejlersen
27-03-1965 Alex Møller Jensen

03-04-1979 Anna Reunert
03-04-1995 Julie Wium
04-04-1958 Uwe Jacobs
04-04-1960 Flemming Thomsen
11-04-1969 Morten Friis Petersen
13-04-1967 Claus Christensen
14-04-1967 Peter Wium
14-04-1970 Torben Eklander

Webmaster: Peer Christensen
Mette Flodgaard tlf. 56383656
Webmaster@koegedykkerklub.dk
Annoncer: Peter Wium
Medlemskartotek: Peer Christensen
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk

15-04-1976 Anja Juul Hansen
18-04-1967 Bo Dideriksen
23-04-1967 Dennis Lykke Fenger
24-04-1959 Lars Nielsen
28-04-1961 Jannich Nielsen
28-04-1971 Majbritt Birk Olsen
29-04-1960 Anders G. Hansen
29-04-1968 Bjarne Mortensen
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30-04-1957 Poul Engell

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

3

Rengøringsholdene.

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

Uge 10:
Lars Andersen
Jette B. Andersen
Lars H. Andersen
Lars Thue Andersen
Nikolai Andersen

56 78 83 66
56 63 08 01
56 65 53 55
59 43 42 50
39 29 06 17

Uge 13:
Bjarne Christensen
Jeanne Andersen
Jan H. S. Bastholm
Lars Bock
Tue Thuren Bödewadt

56 65 94 89
23 82 21 54
56 63 97 12
56 65 14 65
43 94 75 15

Uge 16:
Peer Christensen
Martin Christensen
Bo Dideriksen
Kasper Eenberg
Mette Flodgaard

56 38 36 56
26 24 02 10
32 57 52 85
56 52 13 11
56 65 54 90

Post:
Mange Bobler retur, husk nu at melde flytning

Nyt fra bestyrelsen

Et næsten færdigt klub regnskab blev gennemgået.
Bestyrelses sammensætningen blev diskuteret igen og vi har stadigvæk et problem med
at vi skal finde en ny kasserer. I den forbindelses er der i øjeblikket adskillige tiltag
undervejs som vil gøre kasserens job væsentligt nemmere. Blandet andet vil Tina Levring fremover stå for medlems indbetalingerne i forbindelse med det nye økonomi styrer system kaldet forenings pakken. Derfor kom ud af busken og være med til at gøre et
stykke arbejde for klubben
Venligst være opmærksomt på at der er 3 timers parkering på alle parkerings pladserne
langs med vejen. Da der er en del problemer med at de nye husejere parkerer langs med
vejen, på trods af at de har deres egne parkering bagved husene har havnefogeden besluttet at der vil blive tilkaldt parkerings vagter på forskellige tidspunkter fremover.
Derfor husk at stille P-skiven
Der har været afholdt møde for gummibåds fører, hvor den store gummibåd blev gennemgået både teoretisk og praktisk.
Flaskerne er nu kommet tilbage fra trykprøvning. Derfor venligst afhent flaskerne så de
ikke ligger og flyder i klubben

Næste møde er Torsdag den 17-Marts-2004 klokken 17.00

På bestyrelsens vegne Anders Olsen

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.

Rengøring

Referat af bestyrelses møde den 09.02.2005

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.
Rengøringsartiklerne er i et skab ude i værkstedet, i skabet under trappen, og i
skabet under køkkenvasken. Skulle der mod forventning mangle rengøringsartikler, vil køb af sådanne selvfølgelig blive refunderet af den venlige kasser :-)
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Generalforsamling

Priser i Kabyssen
5 kr.

Alm. Sodavand og Cocio

7 kr.

Øl –også dåser

8 kr.

Der indkaldes hermed i henhold til §15 til ordinær generalforsamling

Påske/julebryg

10 kr.

torsdag den 17. marts 2005 kl. 19.30
i klubhuset Bådehavnen 12, Køge.

Olderne

Opslagstavlen

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

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

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:
Formand Peter Wium
(modtager genvalg)
Kasserer Torsten Nielsen (modtager ikke genvalg)
3 bestyrelsesmedlemmer:
Mette Flodgaard
(modtager ikke genvalg)
Knud-Erik Pedersen
(modtager ikke genvalg)
Anders Olsen
(modtager genvalg)
1 suppleant
1 revisor
1 revisorsuppleant
7. Valg af udvalg
8. Eventuelt

HUSK
DEADLINE
TIL BOBLEN
D.17. MARTS
20

Indkaldelse til Generalforsamling

Harboe sodavand

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
skriftlig være formanden i hænde senest torsdag den 3.
marts 2005.

P. b. v.

Formanden
5

1

Ons

2

2. Division

Tors

3

Fre
Antal kampe vundne

uafgjorte

tabte

Målscore

Forskel

Point

UVrugby Køge — Haslev

Fre

1

Lør

2

Kalender
3

4

Man
19

4

Lør

5

Tirs

5

Søn

6

Ons

6

Man

7

Tors

7

Maddag

Tirs

8

Fre

8

UVrugby Rødovre2 — Køge

Lør

9

Søn

10

7

5

1

1

43-7

36

11

Stevns

8

5

1

2

48-30

18

11

Rødovre2

6

5

0

1

47-7

40

10

Vedbæk

5

1

0

4

12-36

-24

2

Køge

7

1

0

6

17-51

-34

2

Ons

9

Haslev

5

1

0

4

8-51

-43

2

Tors

10

Fre

11

Man

11

Lør

12

Tirs

12

Søn

13

Ons

13

Man

14

Tors

14

Tirs

15

Fre

15

Resultater:
Næstved
Køge
Køge
Amager
Haslev
Køge
Stevns
Amager

- Køge
- Rødovre2
- Stevns
- Køge
- Køge
- Vedbæk
- Køge
- Køge

Næste kampe:
4 -6
0 -8
1 -9
8 -2
6 -4
3 -0
9 -3
11 - 4

Tirs. d. 1/3 Køge
- Haslev
Fre. d. 8/4 Rødovre2 - Køge
Ons. d. 27/4 Vedbæk - Køge

Siden sidst:
Må man sige at divisionen er knækket på midten,
så vi nu er 3 i top og 3 i bund. Men jeg mener helt
klart at vi er stærkere end tabellen skriver, vi har
været meget uheldige med vores holdopstilling.
Samme historie, igen mangel på spillere.
Men tilmeldingen til de resterende kampe har været
stor. Og sådan som vi har spillet med kun halvt
hold, er jeg sikker på vi nok skal vinde kampe nok
til at blive i 2. div.

Topscorerliste

CMAS** - Elevdyk

Søn

Maddag

Amager

MVH
Michael

6

Tirs

April

Rengøring (er det dig?)

CMAS** - Elevdyk

Sidste tilmelding kullen tur

Ons

16

Lør

16

CMAS** - Elevdyk

Tors

17

Søn

17

CMAS** - Elevdyk

Fre

18

Man

18

Lør

19

Tirs

19

Søn

20

Ons

20

Man

21

Tors

21

Tirs

22

Fre

22

Generalforsamling kl. 19.30
Deadline Boblen

Navn

Mål

Peer Christensen

7

Michael Meihlen

5

John Justesen

2

Peter Brunn

2

Ons

23

Lør

23

Mikael Petersen

1

Tors

24

Søn

24

Fre

25

Man

25

Lør

26

Tirs

26

Søn

27

Ons

27

Man

28

Tors

28

Olderne mødes kl. 18.30

Tirs

29

Fre

29

Ons

30

Lør

30

Tors

31

Rengøring (er det dig?)

Kalender

Nyt fra UVrugby

Hold

Marts

KØGE DYKKERKLUB´S
UNDERVANDSRUGBY HOLD

Deadline Boblen / Rengøring

UVrugby Vedbæk — Køge
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O2 Rengøring i Køge Dykkerklub
Så er det tid til den årlige rensning af Nitroxflasker og ventiler.
Det foregår i klubben den 10. marts fra kl. 18:00

Klubtur
Husdyrtil/ Sinne
O2 Rengøring
Nordfisk

Med venlig hilsen
Jesper Østergaard

Vi kan bo på Strømstads's Dykcenter for i alt svenske kr. 600,- /døgn/
person.
Dette inkluderer overnatning , 2 x luft og 2 bådture /dag. Sauna , jacuzzi og
tørrerum er ligeledes inkluderet
Der er faciliteter til at lave mad
Det er primært naturdyk i en rig fauna.
Bl.a. omkring Koster-øerne hvor der er rig mulighed for at se sæler, stejle
vægdyk m bevoksning etc.
Det vil være tørdragt der bør anvendes og niveau er fra let øvede og opefter.
Da jeg er nødt til at se interessen for en sådan tur kan man skrive sig på
listen i klubben med navn og tlf. nr. - eller kontakt undertegnede.
6-8 personer vil være passende, men flere er der sagtens plads til.
Det er hermed ikke bindende tilmelding endnu.

Annie
awm@kiro.dk

Sinne Nordfisk

Hundestejle
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Dykning i noget af Sveriges bedste og klareste vand nord for Gøteborg.
Byen Strømstad bliver også kaldt for Nordens middelhavs by på grund af
sin charmerende byggestil og stemning

Denne lille fisk kan om vinteren ses i en mængde som er ud over det sædvanlige i Køge lystbådshavn. Fiskene er ikke dumme og har derfor bosat sig
under båden ud for maste kranen. Denne båd bruges til helårs bolig og det
er formodentligt fordi båden afgiver varme at en kæmpe stime hundestejler
har bosat sig på stedet, jo koldere havnens vand er jo flere hundestejler på
det omtalte sted. Dette har nu stået på de sidste 5-6 år. Fiskene kan ses fra
broen eller bedre ved et af de arrangementer hvor vi dykker/svømmer i havnen.
Man må sige at det giver ordet husdyr en hel ny betydning.

Den 29 Januar, en råkold lørdag morgen var vi 14 mand som satsede vores
lørdag på at vraget af Sinne Nordfisk ville vise sig fra den gode side og tillade os at besigtige den gode travler endnu engang.
Svag vind med enkelte solstref sagde vejrudsigten, det lovede godt. En lille
times sejlads med Wotan samt en enkelt rundering og bøjen var sat. Det
hele tegnede perfekt, første hold kom hurtigt i vandet og i løbet af 2 minutter var der bundet på. Vi ventede alle spændt på melding om sigten. Men
ak dårlig sigt havde fået en hel ny betydning. Sigten skulle måles i centimeter og ikke i meter som normalt.
I vandet skulle vi dog og min makker og jeg havde et ok dyk hvor det oven i
købet lykkedes os at indentificere hvor på vraget vi befandt os (det meste af
tiden). Efter et dyk som var perfekt hvis man ser bort fra den manglende
sigt entrede vi Wotan og gav plads til næste hold. Alt klappede og bortset
fra en enkelt som forsøgte at stjæle halvdelen af vraget ved at binde fiske
snøre om benene for at trække vraget med op blev dykkene afviklet perfekt.
I løbet af rekord tid var alle 7 dyk afviklet og turen gik mod Svanemølle
havn hvor vi afmønstrede igen.
Som altid er en tur ud at sejle med Wotan og skipper Jørgen en fornøjelse.
Anders Olsen

Påsketur til Strømstad / Sinne Nordfisk

Flaskerne skal være tomme og fri for rust.
Kontakt Knud Erik hvis jeres flasker skal renses for rust, pris 50 kr. pr. fl.

Påsketur til Strømstad i Sverige
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Lørdag den 29. januar var vi en flok på 14 mand M/K der mødtes ved klubhuset.
Stemningen var helt i top. Vi fik pakket gummibåden, bilerne blev fyldt op og
turen gik ind til Kalkbrænderihavnen hvor Wotan lå og ventede på os.
Det var længe siden jeg sidst var ombord på Wotan men lige så snart jeg hørte
motorens lyd og mærkede dækket under fødderne følte jeg mig hjemme.
Der kom en masse minder frem fra nogle af de dejlige ture jeg havde været på i
de ti år jeg har været medlem af Køge dykkerklub. Vejrudsigten havde hele
ugen lovet en del blæst men det udeblev, havet var helt fladt og solen tittede
frem i ny og næ.
Det tegnede til at blive en dejlig sejltur ud til Sinne Nordfisk. Alle var da også
enige om, at det måtte være perfekt sigt i det skønne januar vejr.
Der blev drukket kaffe, det var jo kun ca. 5 grader og rart med noget varmt. Holdene blev sat, jeg fik den ære at skulle dykke med min knægt, Lars, der var den
eneste ombord der dykkede i våddragt. Det var endda min den gamle for han
var vokset ud af sin egen. Nu var det ikke noget problem med at passe min, den
kan han faktisk også vokse lidt i. Faktisk kunne han have blyet helt inde på maven uden at det kunne ses på dragten. Nå det havde han nu ikke.
Det er faktisk først nu at jeg kommer i tanke om, at jeg jo selv kunne have taget
våddragten og han så havde lånt min tørdragt. Nå ungdommen har jo godt af at
lære at dykke med vand på kroppen, det skader jo ikke. Jeg har selv i mange år
”nydt” at have vand tæt inde på livet!!
Vi kom vel ud til vraget der jo som bekendt ligger på 22 meters vand, et vrag
man mere eller mindre kender som sin egen bukselomme, hvilket skulle komme
mig til gode under dykket.
Første hold var i og fik bundet os til vraget. Alle ventede spændt på at hører
hvordan sigten var der nede. Da de kom op blev vi nok lidt skuffet for sigten var
ikke så god.
Endelig blev det vores tur, vi fik følgeskab af Poul der desværre måtte op på det
første dyk. Poul er frisk og hopper i igen for at følge med os.
Ned ad bundtorvet går det fint, men jeg synes at det var svært at se vraget,
pludselig dunk, næsten ramlede jeg ind i skibet. Sigten øhhhe…. Hvor var
den ?? Det lykkedes mig at give ok tegn til Lars og Poul og se at de svarede.
Men så holdt sigten også op. Når vi tændte lygterne var det som at køre i snevejr. Vi trak os langs siden på Sinne Nordfisk ud til stævnen. Her var det en
anelse bedre sigt. Var vi oppe på 35 cm. ØV!!
Jeg kunne nu se på Lars et det var koldt, det med de to grader var vist rigtig nok
at dømme efter hans ansigtsudtryk! Ungdommen kan heller ikke tåle lidt kulde!!
Nej dengang vi var unge…….
Vi vendte om og fandt bundtorvet og begyndte at stige op. Det er her at man er
glad for et kende vraget så godt, for så kan men jo huske hvordan det egentligt
ser ud, for det var desværre ikke meget vi fik set.
Vel oppe fik vi afklædt våddragtsdykkeren han fik tørret sig, men fik vist ikke varmen rigtig før han lå hjemme i sin seng, med dynen oppe om ørerne.
Jeg tror ikke at der var nogen som havde udnyttet dykker tiden fult ud, men pyt
med det, det er turen og kammeratskabet, der tæller. Så skidt med om man
først skal skrabe is af masken før man kan se noget. Vi havde deltaget i årets
første kutter dyk.

4. Hvordan får vi alle til at være aktive på en dykkertur ?
Som turleder/bådfører skal vi være bedre til at få alle til at være aktive.
Der skal bruges tid til at forklare om de ting der skal ordnes, så der er
flere der kan hjælpe og aflaste turleder/bådfører.
Vi skal også være bedre til at råbe op om hjælp, så man ikke står tilbage med en beskidt båd når alle andre er taget hjem.

Dagen blev afsluttet med at rengøre og vokse den store gummibåd
som var kommet ind i varmen hos Mølbak.

Dykkertur
Ølandmøde
Uge 26
Referat afved
Turleder

Turen til Sinne Nordfisk

Kuttertur til Sinne Nordfisk.
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Lørdag d. 22/1-05 var der

Møde for turleder og
Bådførere.

Mødet havde flere punkter på dagsordenen.
1. Havde der været problemer med den store båd samt problemer på
diverse ture.
Der havde heldigvis ikke været de store problemer med båden.
Der havde derimod været tvivl om de regler der dykkes efter.
Det er helt klart at det er forbundets regler der dykkes efter på alle
klubture.
Der dykkes altid med mellemline, medmindre at folk er uddannet
til at dykke uden og at de medbringer det udstyr der skal til, samt
at dykkerlederen er informeret om dykket inden turstart.
Det er altid bådføreren der har ansvar for båd og mandskab, det
vil sige at der er pakket til tiden helst om torsdagen inden og bådføreren har den sidste vejrmelding fra DMI.
Dykkerlederen har det fulde ansvar for selve dykket.
Den lille gummibåd skal altid medbringes på kutterture.
2. Klubbens satellittelefon der er sponseret af Tryg i Danmark blev
fremvist.
Alle fik lov til at trykke og pille.
På ture med den store båd er det mulig at medbringe klubbens
nye telefon.
Telefonen er kun til brug i nødstilfælde og brug i disse tilfælde
betales af klubben.
3. Ønsker om udstyr til bådene.
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Der vil blive købt et blyankertorv til den store båd. Det vil slide
mindre end kæden der benyttes i dag.
Et par af bundlodderne, der er i jern, vil blive galvaniseret og derefter monteret med krympeplast så de ikke sviner så meget i bunden af båden.

Skuden vendte og kursen blev sat ind til Kalkbrænderihavnen. Der blev hyggesnakket spist madder, drukket kaffe og fortalt røverhistorier, på turen ind.
Alt grej og gummibåden blev pakket og vi kørte til Køge.
Det var en rigtig god dag, selvom fotografen ikke fik noget ud af at tage kamera
med. Anders var nu klog nok til at lade det blive oppe på skibet under dykningen.
Det var flot med en våddragt dykker og med en eneste varmblodet kvinde om
bord. Desværre måtte vi undvære Peter, det var noget med et kursus der trak ud
eller sådan noget ligendene. Måske var det ”gruppearbejdet” der blev lidt vådt?
Det vides ikke!!!
Jeg vil takke for en god tur. Det var skønt igen at komme med ud, ja for jeg må jo
indrømme at det i den senere tid ikke er blevet til så mange dyk, det er mest saunaen der tæller, den er jeg også blevet rigtig gode venner med, og så alle de historier vi får derinde i varmen, men det kan jo komme en anden gang i Boblen

Turen til Sinne Nordfisk

Referat af Turleder møde

Deltager på mødet:
Jesper Østergård, Poul Engell, Lars Bock, Jesper Låge, Bjarne Christensen, Michael Meihlen, Carsten Mølbak,
Esben Jacobsen, Peter Wium.

Dykkerhilsner fra
Jacob Olsen

9

Ubådsmassakren
Ved Øland

En af 1. verdenskrig mest bemærkelsesværdig hændelser, udspilledes den 11.
oktober 1915 i farvandet syd for Øland. Her havde den engelske ubådskaptajn
Francis Cremir ombord på ”E-19”, held til at sænke ikke mindre end 4 tyske
Dampskibe. Det var i sig selv ikke særlig bemærkelsesværdig,
men det som var specielt i dette tilfælde var, at alle 4 blev sænket på samme
dag og uden tab af menneskeliv.
Vragene er sænket velbevaret pga. det lave saltindhold i vandet, og sigten er
også meget fin op til 15 m.

Der er kamp om slikket

Der er valgt 3 vrag ud af de 4 i første omgang.

Fastelavn

Dykkertur ved Øland Uge 26

Der er planlagt et togt til Øland i uge 26
hvor vi påmønstrer Wotan i Sandhamn (Sverige)
fra 25. juni til 1. juli

Director Reppenhagen S/S top 28m bund 38m;
Nicomedia S/S top 23m bund 38m;
Gutrune S/S Top ? bund 39m;
Evt. det 4. vrag er Walter Leonhardt S/S
Alle vrag er med en del dybde, så det kræver dykker med en del rutine på
dybere dyk.
Vi går ombord lørdag den 25. og starter dyk søndag, man kan tilmelde sig til
alle 6 dage eller de første 3 eller sidste 3 dog skal det gå op.
Pris pr. dag kr. 375,00 inkl. kosten
Billeder fra en sjov, kold og hyggelig dag
Prisen er ekskl. transport til Sandhamn samt drikkevare.
Når jeg kender tilmeldingen, indkaldes der til en infoaften i april måned, herom
nærmere.
Der bliver muligheder for NITROX & TRIMIX
Hvis man vil læse mere om vragene så søg på Jubii ( ubådsmassakren )
Hvis du vil vide mere så skriv på e-mail dykkertur@mail.dk
Tilmelding: ”dykkertur@mail.dk mærket Øland”
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Carsten Mølbak
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Ølandstur 12
pladser

Der blev gået til tønden så køllerne knak og slikket flød

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Navn/dag
Carsten Mølbak
Peter Wium
Lars Borck
Tina Levring
Annie Mikkelsen
Jesper Østergaard
Peter Barakonyi
Bjarne Christensen
Robert Veng
Michael Meihlen

Søndag

Antal optaget dage

14

Ledige
Optaget
Reserveret

Mandag

Tirsdag

Onsdag

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

8

8

8

Torsdag

Fredag

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

7

7

7

Påsketur
til Strømstad
Dykkertur
ved
Øland Uge 26

Fastelavn

Ubådsmassakren Ved Øland
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2005
Program:
Nu er det tid igen igen !!!!! og meget tidlig på
året !!!!!
Onsdag d. 4/5 kl. 22.00 senest skal vi have slået lejer

Husk at tage familien med, det er slet ikke kun for dykker.
Vi camperer som sædvanlig på Møllehassle Camping. www.mollehassle.nu
Program: Se andet sted i Boblen.
Transport: Der er selv transport, men er der grej problemer er der lidt plads
på fælles bilen,
der læsses tirsdag d 3/5 kl. 18.00 i klubben.
Tilmelding gerne inden d. 14. April 2005
Pga.. af reservation af plads, og øvrige planlægninger vil jeg meget gerne
have en tilbagemelding, På kuponen eller e-mail dykkertur@mail.dk
”Mærket Kullen”
Lidt priser:
For dykker er der fællesudgifter til grej transport gummibåde benzin m.m. på
ca. kr. 125,00
Ca. pris på campingplads:
Telt (1 telt pr. 5 personer) : ca. kr. 180,- pr. døgn + evt. el. 30,00
Campingvogn (max 5 personer): ca. kr. 180,- pr. døgn + el. 30,00

Torsdag d. 5/5 kl. 6.45 Vækning.
kl. 7.00 Morgenløb.
kl. 8.30 Info.om Campingpladsen og dagens dyk.
kl. 9.00 Pakning og afgang til dagens dyk.
kl. 16.00 Hjem fra dagens dykning/ pumpe flasker.
kl. 19.30 Vandretur/socialt samvær
kl. 23.00 Absolut ro på campingpladsen. Hver aften.
Fredag d. 6/5 kl. 6.45 Vækning
kl. 7.00 Morgenløb
kl. 8.30 Info. om dagens dyk
kl. 9.00 Pakning og afgang til dagens dyk
kl. 16.00 Hjem fra dagens dykning/pumpe flasker
kl. 20.30 Info om natdyk- husk dykkerlampe
kl. 21.00 Afgang til natdyk
kl. 00.30 Hjem fra natdyk
Lørdag d. 7/5 kl. 7.30 Vækning
kl. 8.00 Pumpning af flasker
kl. 8.30 Info. om dagens dyk
kl. 9.30 Afgang til dagens dyk(når alle flasker er pumpet)
kl. 16.00 Hjem fra dagens dykning/klargøring til aftens grill
kl. 18.30 Grillaften samt uddeling af beviser Tillykke
MEDBRING SELV MAD OG DRIKKE

Uanset hvor mange telte vi har, tæller det kun 1 telt pr. 5 personer i telt.
Indtjekning:
Melder sig i receptionen, siger man kommer fra Køge dykkerklub, så køre
men bare ned til pladsen
Hvor vi anviser pladser.
Vi afregner samlet (lejer pas er ikke nødvendigt).
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Hvis du vil vide mere, så ring til mig på tlf. 5663 9535 /21427000
E-Mail: Moelbak@post7.tele.dk.

Kullen tur 2005

Kullen tur 2005

Traditionen tro er Køge Dykkerklub på Kullen (Sverige) i Kristi Himmelfartdagene.

Søndag d. 8/5 Pakning og oprydning
Og så skal vi alle hjem.
Med venlig hilsen
Carsten Mølbak
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