B O BLEN
Januar 2006

En enlig fisk i Køge lystbådehavn, fotograferet
under Nytårsdykket

C.F. Petersen & Søn A/S
Adresse:
Blegdammen 10 - 18
Postbox 286
4600 Køge
Telf: 56 65 00 24
Fax: 56 65 49 40
Email: cfp@cfp.dk

EMIL HOLST A/S

Tangmosevej 104, 4600 Køge
Tlf. 56 65 18 11

Fax 56 65 18 51

Er træet blevet for stort?
- Træfældning / beskæring.
- Plantning & vedligeholdelse af grønne områder.
- Og meget mere....
- Ring for uforpligtende tilbud på tlf. 40162410.

Midtsjællands Træpleje v/ Asger Reunert.

Køge Dykkerklub
Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 køge
Hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk
E-post:info@koegedykkerklub.dk, Boblen@koegedykkerklub.dk
Giro nr.: 8045569
Bestyrelsen:
Formand: Peter Wium
Tlf. 20829700, pw@nils-wium.dk
Næstformand: Peer Christensen
Tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk
Kasserer: Hanne Lindholm
Tlf. 25621970, eefrhal@koegekom.dk
Sekrætær: Anders Olsen
Tlf. 36771154, ao@flsmidth.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Wagner
Jesper Østergaard
Charlotte Gabel-Jensen
Medlemsbladet ”Boblen”:
Lissi Viereck tlf. 22917847
Paul Watts
tlf. 56637221
Webmaster:
Peer Christensen
Mette Flodgaard
tlf. 56383656
Webmaster@koegedykkerklub.dk
Annoncer:
Peter Wium tlf. 20829700
Medlemskartotek:
Tina Levring tlf. 56217200,
Tinalevring@webspeed.dk
Fotograf:
Anders Olsen tlf. 36771154
Ao@flsmidth.com

Klubudvalg:
Tur:
Knud E Pedersen
Bjarne Christensen
Poul Engell
Annie W. Mikkelsen
Carsten Mølbak
Esben Jacobsen
Jesper Nielsen
Jan Hegelund

tlf. 57525471
tlf. 56659489
tlf. 56662528
tlf. 20300109
tlf. 56639535
tlf. 56861182
tlf. 56633952
tlf. 61468289

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:
Charlotte Birk Olsen
Helle Watts
Katja Olsen
Henriette Hansen
Niels Bay Rasmussen
Jesper Nielsen

tlf. 25213169
tlf. 56637221
tlf. 41627784
tlf. 56266812
tlf. 56822363
tlf. 56633952

Fest:
Anders Olsen
Paul Watts
Charlotte Birk Olsen

tlf. 36771154
tlf. 56637221
tlf. 25213169

Rugby:
Peer Christensen
Michael Meihlen

tlf. 56383656
tlf. 22523791

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

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

Referat af bestyrelses møde den 18 jan 2006
Rengøring uge 07

Mødedeltagere: Charlotte, Henrik, Anders, Peter, Peer, Jesper,
Hanne
Afbud: Ingen

Gennemgang af vedligeholdelses/instruktør/osv udgifter fra 2005 som der
kan komme på tale at ansøge om støtte til.
Med hensyn til kontingent betaling har vi stadigvæk nogle som ikke betaler
til tiden. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig til betalingen via PBS.
Dem som er mere end 1 kvartal bagud er ikke mere indmeldt i forbundet
og derved er man ikke med i den kollektive ulykkesforsikring. Dem som vi
har mail adresse på vil få tilsendt en mail.
Vi mangler stadigvæk at få E-mail adresse fra rigtig mange medlemmer. Vi
prøver lægge alle medlemmernes E-mail adresser ind i foreningspakken
som er det system som styre alle information om medlemmerne.
Dem som mener at de ikke har givet en E-mail adresse eller har skiftet for
nyligt kan skrive til anders-olsen@mail.dk

Thomsen
Veng
Viereck
Viereck
Wagner

56630720
25467545
56641995
56283806
56871024

Wagner
Watts
Westphalen
Wittenkamp
Wium

56871024
56637221
56634029
36450617
20829700

Andersen
Andersen
Andersen
Bock

56788366
23822154
26180158
56651465

Rengøring uge 10
Henrik
Paul
Søren
Susanne
Peter * 4

Rengøring uge 13
Lars
Jeanne
Kenneth E.
Lars

Rengøring

Nyt fra bestyrelsen

Post:
Diverse regninger. Årsopgørelse fra kredit foreningen, lånet er nu betalt ud
så klubben har ingen gæld i huset mere. Diverse andre års opgørelser.
Diverse ansøgnings papir om støtte fra Køge kommune.

Lars
Robert
Lissi
Mie
Gitte

Der blev snakket om den kommende general forsamling (23 marts 2006)

Det næste møde er:
Onsdag den 22 feb 2006 klokken 19.00

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.
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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HUSK
DEADLINE
TIL BOBLEN
D. 23. Februar

Generalforsamling
Der indkaldes hermed i henhold til §15 til ordinær generalforsamling
torsdag den 23. marts 2006 kl. 19.00
i klubhuset Bådehavnen 12, Køge.
Dagsorden:

Olderne

Fredag d. 24 Februar 2006 Kl. 18:30
Lars
Andersen
56788366 cia-la-14@post.tele.dk
Knud
Kofoed
56660415 kofoed@oncable.dk
Jimmy
Lund
56650543 jimmy.lund@privat.dk
Fredag d. 31 Marts 2006 Kl. 18:30
Aksel
Jørgensen 56503512 akam@jacobsen.mail.dk
John
Kristiansen 36443232 john.k@webspeed.dk
Gøsta
Persson
56652060 persson@oncable.dk
Fredag d. 28 April
Ebbe
Refsgård
Lars
Andersen
Inge Birthe Rønholt

2006 Kl. 18:30
56314213 ebbe.refsgaard@privat.dk
56788366 cia-la-14@post.tele.dk
56788802 roenholt@mobilixnet.dk

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 Hanne Lindholm (modtager genvalg)
2 bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Peer Christensen (modtager ikke genvalg)
Jesper Østergaard (modtager ikke genvalg)

1 suppleant
1 revisor
1 revisorsuppleant

Generalforsamling

Opslagstavlen

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

7. Valg af udvalg
8. Eventuelt
Lars
Birthe
Svend Erik
Aksel
Knud
John
Jimmy
Gøsta
Ebbe
Inge Birthe
Arne

Andersen
Brinkholt
Jensen
Jørgensen
Kofoed
Kristiansen
Lund
Persson
Refsgård
Rønholt
Åbjerg Larsen

56788366
56285336
56169546
56503512
56660415
36443232
56650543
56652060
56314213
56788802
20789720

cia-la-14@post.tele.dk
bbcity@c.dk
faelleden-1@tennis.dk
akam@jacobsen.mail.dk
kofoed@oncable.dk
john.k@webspeed.dk
jimmy.lund@privat.dk
persson@oncable.dk
ebbe.refsgaard@privat.dk
roenholt@mobilixnet.dk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig være formanden i hænde senest torsdag den 9. marts 2006.
P. b. v.

Formanden
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2. Division
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Antal kampe vundne

Februar

uafgjorte

tabte

Målscore

Forskel

Point

AUG

5

4

1

0

32-5

27

9

STEVNS

5

3

0

2

39-19

20

6

Vedbæk

6

2

2

2

24-23

1

6

Køge

6

1

1

4

19-40

-21

3

Nord 2

4

1

0

3

5-32

-27

2

Resultater:

Næste kampe:

Marts
on

1

to

2

3

fr

3

lø

4

lø

4

sø

5

sø

5

6 ma

6

10 ma 6

ti

7

ti

7

on

8

on

8

to

9

Klubaften

to

9

Vinsmagning

fr

10

on

1

to

2

fr

Klubaften

Køge

-

Stevns

11-2

AUG

- Køge

10. Feb.

AUG

-

Køge

10-0

Nord 2

- Køge

10. Feb.

Vedbæk

-

Køge

5-5

Køge

- Nord 2

4. Marts

Nord 2

-

Køge

4-0

Stevns

- Køge

9. Marts

fr

10

Køge

-

Vedbæk

2-3

AUG

- Køge

9. Marts

lø

11

lø

11

Stevns

-

Køge

18-1

Trænings kampe:

sø

12

sø

12

11 ma 13

Klubaften, maddag

Klubaften

Stevns

- Køge

15. Feb.

7 ma

13

Haslev

- Køge

27. Feb.

ti

14

ti

14

Stevns

- Køge

8. Marts

on

15

on

15

to

16

to

16 Klubaften

fr

17

fr

17

lø

18

lø

18

sø

19

sø

19

8 ma

20

12 ma 20

ti

21

ti

21

on

22

on

22

to

23

to

23 Klubaften, Deadline Boblen

fr

24

fr

24

lø

25

lø

25

sø

26

sø

26

9 ma

27

ti

28

Siden sidst:
Er vi startet op med mandags træning.
Mandagens træning bliver ud over almindelig
trænings kamp brugt til teori og tekniske øvelser.
Dette giver de ”gamle” spillere mulighed for at
få pudset deres spil af.
Det gør det også nemmere for nye
spillere at lære spillet i et mere roligt tempo.

Michael
Topscorerliste
Navn

Mål

Peer Christensen

5

Peter Bruun

4

Kenneth Andersen

3

Ole Rechnagel

2

Claus Fertin

2

John Justesen

1

Klubaften

Klubaften, Deadline Boblen

Fastelavn

Kalender

Køge dykkerklub´s undervandsrugby hold

Hold

13 ma 27
ti

28

on

29

to

30 Klubaften

fr

31

19

CMAS*** uddannelse tiden 09/08-05 til 19/11-05

18

Bjarne

Christensen

8-feb

Charlotte

Gabel-Jensen

11-feb

Troels

Larsen

13-feb

Jimmy

Lund

13-feb

Susanne

Wittenkamp

19-feb

Lars

Andersen

23-feb

Anja C.

Nielsen

24-feb

Jeanne

Andersen

2-mar

Søren

Sønderhøj

3-mar

Sean Christian

Lindholm

4-mar

Jens

Holck

4-mar

Mie

Viereck

6-mar

Per

Pedersen

9-mar

Jacob

Olsen

9-mar

Carsten

Mølbak

12-mar

Paul

Watts

12-mar

Jesper

Hansen

13-mar

Kim

Tietze

14-mar

Erik

Nielsen

18-mar

Hanne

Lindholm

19-mar

Jannik

Johansen

23-mar

Sanne Borring

Lentz

24-mar

Nicklas Nexø

Rasmussen

25-mar

Anders

Olsen

25-mar

Det sidste der kommer i boblen er så vores dejlige oplevelser i åbent vand
med praktiske prøver og dykkerledelse.

Flemming

Olsen

26-mar

Mvh.

Finn

Ejlersen

27-mar

Alex Møller

Jensen

27-mar

Peter

Bruun

28-mar

Lars

Damkjær

31-mar

Alexander Munk

Olsen

31-mar

Så er vi tilbage igen, vi håber alle har haft et godt nytår. Nu starter den nye
sæson, det skal nok igen blive et spændende år med nye eventyr og
uddannelse.
I vores lille følgeton er vi nået til kapitlet træning/prøve i svømmehall.
Vi havede et par gange teori inden vi begav os i bassinet. Den ene gang
holdt Bjarne en hurtig gennemgang i førstehjælp i forbindelse med
druknings ulykker og hjertestop. Det skulle så praktiseres på en dommy i
bassinet. Det er rimlig svært og skal trænes, en ting er at få personen op
men så skal personen stabiliseres og der startes med det samme på
kunstig åndedrag, det er en fysisk krævende opgave. Vi fik det prøvet og
vi var enige om at det er en af de ting man godt kunne træne på i
vintersæsonen i svømmehallen. Det samme gør sig gældende med deco
bøje, man skal træne dette fordi det er svære end man skulle tro. Det at
der pludselig kommer luft i bøjen og opdriften øges skal man passe
gevaldig på linen at man ikke hænger fast og man bliver derved hevet med
op. Som vi tidliger skrev kommer man ikke uden om ABC prøven og den
skal udføres overbevisende.
Vi skulle også have udstyr på og herefter skulle vi tage maske af og på,
bly skulle tages af med fuldt pak på hvorefter man skulle tage det på igen.
Alle disse øvelser skulle også udføres i åben vand men dette kommer i
sidste udgave af CMAS *** udannelsen. Så skal der trænes bane op og
bane ned det blev til mange baner i løbet af udannelsen.
Efter endt træning skulle prøverne så tages. Først blev der lagt ud med
1500 m svømning iført ABC udstyr i jævnt tempo, straks herefter skulle vi
dykke dirgonalt i det dybe basin og retunere med et 5 kg lod. Så var der
100m hurtig svømning efterfulgt af et dyk hvor man skulle side på bunden i
20 sek. Alle disse prøver er ikke svære de skal bare overståes og det blev
de så.

CMAS*** fortsat

Fødselsdagliste

Tillykke

Vi ses Mvh. og tak
Jesper Nielsen, Niels Bay, Maibritt Olsen, Jan Lentz og Peter
Barakonyi ;-)
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Infoaften

For nye CMAS * dykkere
2006

Afholdes torsdag den 9. marts Kl. 19,30

Kurset starter tirsdag den 14. marts afsluttes den 27. maj
Hvem må dykke:
Personer der er fyldt 14 år ved kursets start. Skal bestå Dansk
Sportsdykkerforbunds lægeattest.
Hvad koster det:
Hele kurset til CMAS * bevis koster kr. 2.950,00 Betales inden kurset start.
Hvor undervises der:
Bassin: Køge Svømmeland Ølby Centeret. Teori: Klubhuset.

Jeg havde lejet klubben her i januar, for at holde familiens årlige julefrokost. Vi er
ret mange og kunne ikke være i mit lille bitte hus. Derfor var det fint at leje klubben.
Dagen før måtte jeg nok hellere tage fri, for at smutte ud i klubhuset, tænkte jeg.
Der skulle jo nok muges ud. Belært af andre gange, hvor jeg har haft lejet klubben,
vidste jeg at der nok trængte til lidt mere rengøring, end en støvklud kunne klare.
Okay lad mig lige komme med et surt opstød!! Sidst jeg var på rengøringsholdet
var jeg den eneste der dukkede op, TAK for hjælpen ”kammerater”!!
Nok om det.
Tilbage til dagen før, hvor jeg som sagt stod klar, med min røde rengøringsspand,
blå rengørings- handsker, div. kemikalier, tørklæde om hoved og lyseblå kittel.
Som ramt af et lyn stivnede jeg, mit hjerte standsede i flere minutter. Da jeg endelig vågnede op til denne verden igen, kneb jeg mig i armen, bankede mig over
fingrene med den første og bedste dykkerflaske. NEJ NEJ NEJ jeg sov ikke, det
var ikke et mareridt, men den virkelige verden. Klubben var gjort ren og her mener
jeg ikke bare fedtet over med en gammel sur gulvklud. Nej den var virkelig gjort
ren. Straks tog jeg de hvide bommulds handsker på, tjekkede alle vegne og kunne
ikke finde bare to nullermænd.
Nu da vi har fået hele klubben malet så flot, er det ekstra skønt at komme til nogle
lokaler der også bare er blevet rengjort.
Tusinde tak for det, det var en super dejlig oplevelse.
Mange dykkerhilsner Jacob Olsen.

Hvornår undervises der:
Kurset: Start tirsdag den 14. marts. 19.00- 22.00 Bassin: Start mandage den 20.
marts fra kl. 20,00 – 21,30

Opslagstavlen

CMAS * Kursus

I klubhuset Bådehavnen 12 4600 Køge

Det er altid rart at få et klap på skulderen, især i en tid hvor vi nok er bedst til, at
kritisere hinanden.

Tilmelding:
Kan ske på selve infoaftenen, eller på, uddannelse@koegedykkerklub.dk

Jeg har fundet et sted i Tyskland, hvor jeg kan købe en LED - Linser Frogman.
Den er tæt til 60 m og kan brænde op til 50 timer. Den koster hos Scansub 465 kr.
Jeg købte den i Tyskland til 300 kr. inkl.. transport og det hele. Jeg købte 5 stk. til
Jan, Camilla, Marie Louise, Hanne og jeg. Hvis der er nogen i klubben, som kunne have interesse i at købe denne til samme lave pris?
Hvis ja, vil jeg gerne sørge for det.
Den originale udgave er med snor, dog uden batterier.
Jeg har nu brugt den 3 gange til natdyk som den eneste lampe og den var helt ok.
Den kan bestilles ved at skrive en mail til frem til d. 24.2.06 eetsuja@koegekom.dk

Venlig hilsen Uwe
8
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Ubådsmassakren
Ved Øland

Førstehjælpskursus
I Køge Dykkerklub

Igen i 2006

Så gennemføres der dykkerrelateret førstehjælpskursus i klubben.

Ubådsmassakren er 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 til dels velbevaret p.g.a det lave saltindhold i vandet, sigten er også
meget fin op til 15m.
Vi forventer at dykke 2 gange pr dag.
Der er valgt 3 vrag ud af de 4 i første omgang
Director Reppenhagen S/S top 28m bund 38m;
Nicomedia S/S top 23m bund 38m;
Gutrune S/S Top ? bund 39m
Evt. Walter Leonhardt S/S som er 4. vrag
Alle vrag er med en del dybde, så det kræver dykker med en del rutine på
dybere dyk.

Klubben og kommunen giver 100% tilskud til de medlemmer der er aktive i turudvalget, samt til klubinstruktører. Kurset er åbent for alle interesserede. Pris kr.
750,00 for begge dage. Deltagelse søndag er valgfrit

Programmet ser således ud:
Lørdag d. 4/3-06 kl. 0800 til 1630 Førstehjælpskursus
Søndag d. 5/3-06 kl. 0800 til 1300 Redningsøvelser (valgfrit)

Vi går ombord lørdag den 24. og starter dyk søndag, man kan tilmelde sig til alle 6
dage eller de første 3 eller sidste 3 dog skal det gå op, max 14 dykker.
10 kan overnatte på skibet resten i telte på havnen.

Ølands tur 2006

EFR er et nytænkende førstehjælpsprogram, hvor du trænes i CPR
(hjertemassage og mund-til-mund) samt sættes i stand til at hjælpe andre i livstruende nødsituationer! Almindelig førstehjælp lærer dig at yde hjælp til folk i nød indtil professionel assistance når frem. Der undervises ligeledes i brugen af hjertedefibrillator. Kurset lever op til krav for sikkerhedskurser på arbejdspladser og der udstedes certifikat på bestået/gennemført førstehjælpstræning. Samtidig udleveres
lærebogen, som senere kan bruges som opslagsbog. Der gennemføres redningsøvelser.

Der er planlagt et togt med Wotan til Øland i uge 26
fra 24. juni til 30. juni

Pris pr. dag kr. 385,00 inkl. kosten
Prisen er ekskl.. transport til Sandhamn samt drikkevare, oxygen samt helium.
Når jeg kender tilmeldingen, indkaldes der til en infoaften i april måned, herom
nærmere.

Hvis dette har vagt din interesse, kan du tilmelde dig kurset på opslagstavlen i
klubben eller mail/tlf.

Der bliver muligheder for NITROX & TRIMIX

Med håbet om et godt kursus

Hvis du vil læse mere om vragene så søg på Jubii (ubådsmassakren)
Tilmelding: dykkertur@mail.dk ”mærket Øland” og perioden der ønskes.

Kjell Evensen, Førstehjælpsinstruktør og indehaver af Master Dive Helsingør
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Jesper Østergaard, Førstehjælpsinstruktør, mob. 22386888, mail@clairstone.dk

Carsten Mølbak

9

Stella Mojac
1. april har vi en tur til ”Slæbebåden” med kutter.
Vi køre fra klubben kl. 7,00 og sejler fra Rødvig ca. kl. 8,00.
Pris 225,-kr.
Breddegrad(ED50) 55:09,31N

Længe grad(ED50) 12:34,43E

Dybde (top)

18

Dybde (bund)

25

GPS(ED50)

D.55:09,189 12:34,377

Stævn

355

Type

Sikker pos.

Afstand til kysten

15,1 km

Tilføjet af

DykInfo

Den 30. december var vores sidste dykkerdag, som bragte os igen ned på 32 m dybe ved et
sted, som kaldes 3 Pools. Kl. 22.30 tog vi bussen fra Dahab til Kairo. Inden turen den 31. om
aftenen gik mod det kolde nord, ville vi gerne se noget af Kairo. Ejeren af Blue Beach Dive
Club (Khaled) havde sørget for en taxa med engelsktalende chauffør, som vi kunne disponere
over hele dagen. Vi ankom kl. 6.30, hvor taxichaufføren, Omar Sharif, afhentede os ved
Abassia busstation. Efter en hurtig morgenmad i ambassadekvarteret, kørte vi til pyramiderne
i Giza og Sfinksen. Derefter gik turen til det egyptiske museum med Tut-Ench-Amuns gyldne
dødsmaske, hvilket var et overvældende syn. Da den efterfølgende frokost var indtaget, var
det tid at køre til lufthavnen, hvor vi mødte flere personer klædt helt i hvidt, i forbindelse med
deres tur til Mekka.

Tur til Dahab

Tur til Stella Mojac

GPS (WGS84)

Næste dag dykkede vi ved El Bells, en lodret sprække, formet som en åben skorsten, der er
bygget ind i et imponerende drop off som skyder ned mod dybet. Bunden af skorstenen ligger
på 30 meters dybde, men man kan komme ud på hvilken som helst dybde, for nær et enkelt
sted, hvor skorstensrøret er lukket på en 3 meters længde. Vi dykkede ned på 32 m og så
langs med en imponerende lodret klippevæg. Her var masser af blødkoraller og vi møder en
octopus. Vi dykkede hen til det berømte Blue Hole og ind i selve hullet, som går ned til 120 m.
På trods af dets berømthed, virker det meget kedeligt. Anden dyk gik også ned til 32 m i The
Canyon, som igen var en særegen oplevelse.

Alt i alt en kolossal og anderledes dykkeroplevelse (og juleferie) og til ganske rimelige penge.
Fly til Kairo koster lidt mere end 2.000 kroner, bussen til Dahab koster 75 kroner hver vej og
Blue Beach Dive Club har et tilbud på 7 nætter med morgenmad på dobbeltværelse, 10 dyk
og transfer fra Sharm for 250 Euro. Taxaer er også ganske billige i Egypten. Vi betalte kun
200 LE for en hel dag og ca. 100 km i Kairo.
Er der interesse for det, vil Hanne og jeg gerne organisere en tur i efterårsferien til Dahab,
hvor det er muligt for både dykkere og ’snorklere’ at deltage. I kan sende en mail til eetsuja@koegekom.dk eller ringe på 28 79 24 01. Hvis interessen er der, kan vi aftale et møde om
sagen, inden vi begynder med den konkrete planlægning.

Beskrivelse

Venlig hilsen

Hanne og Uwe
Forlist 21.4.1976Kilde:$.Dana GPS: D.55:09.289 12:34.377 Stævn i grader:355
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Stella Majac af København,bygget 1960, slæbebåd på 66 brt. Kæntret og sunket
under ukendte omstændigheder på rejse fra Søby til København under bugsering
af slæbebåden Schlepper. Et flot og velbevaret vrag, længde ca 25 meter.
(c)Rettet den 17/04-1997. ANDERS CLAUSEN
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Tur til Dahab

Den 26. december pjækkede jeg fra arabisk kurset og Hanne og jeg tog en tur til Thistlegorm.
Vi kørte fra Dahab den 25. december kl. 22 til Sharm el Sheik og gik ombord på Mahy Tours
ved midnat. Vi skulle finde et sted og sove, og snuppede den sidste ledige kahyt. Skibet forlod havnen ved 5-tiden om morgenen og vi ankom til Thistlegorms location kl. 8. Kl. 8.45 fik vi
vores første dyk til vraget. Vi var kun 4 skibe denne dag, og vi var det allerførste hold, der
kom til. Der var næsten ingen søgang og næsten ingen strøm. Vi startede ved den gigantiske
skrue på 30,2 m, gik midtskibs i lastrummene og kom på dækket foran broen. Derfra står vi
på bedste Titanic vis hel foran ved vragets næsetip. Andet dyk gik ligeledes gennem lastrummene og så op på broen og ind i ”Captains Bathroom”. En kæmpe oplevelse, men også en
sørgelig oplevelse. Vraget er nu næsten en ruin og har intet til fælles med de pragtfulde billeder fra de dykkerbøger vi havde set. På hjemturen fik vi et dyk ved Ras Mohamed nationalpark, hvor vi så resterne af et containerskib, som nu ligger på 200 m dybde. Der var to containere tilbage, en med badekar og en med toiletkummer. Et besynderligt scenarium. Tilbage i
Sharm el Sheik var der dømt 5 timer ophold, inden vi måtte køre tilbage til Dahab over Sinaibjergene.
Den 28. december havde jeg bevilliget mig endnu en pjækkedag fra undervisningen i det
arabiske til fordel for dykningen. Turen gik til Gabr el-Bint, det sydligste dykkersted fra Dahab.
Først en halv time sydpå i Jeep´en og derfra 1½ time på dromedarerne. Alt udstyr blev pakket i nylonsække og bundet fast på de stakkels dyr. Men ikke nok med det, alle dykkere blev
også plantet på deres rygge. Efter ankomsten fik vi beduin morgenmad og så vores første
dyk på 32 m langs med en lodret væg mod nord. En stor eagle ray trak majestætisk forbi os
på 10 m afstand. Vi så tre rækker kæmpe gorgonia koraller, som gik lodret ned af væggen fra
ca. 10m og ned til over 50 m. Det var et flot syn. Andet dyk gik på 34 m og sydpå langs med
væggen som havde en stor lodret sprække. Vi mødte en stor octopus, som ustandselig skifte
farve. Vi så en kæmpe table coral, den, der normalt står på bunden, som et bord, vokse vinkelret ud af væggen. Et ganske besynderligt syn.

Til Dem der har lyst til at få hjælp til at få deres flasker i O2 service vil der være
muligheder for det i klubben:

Torsdag den 23. februar 2006 fra kl. 18.00
Dette tilbud gælder for flasker der udløber inden 1. april 2006
og nye der skal i O2 service første gang
Giv venligst mig besked på e-mail moelbak@post7.tele.dk
eller på listen i klubben ”husk antal flasker”

Carsten

Søndag den 26. februar
Vi starter kl. 13.00
Møde op med jeres børn/børnebørn til en festlig eftermiddag.
Først vil små som store børn slå katten af tønden på land, og mon ikke der er noget godt i tønden igen i år.
Husk at klæde dig sjovt ud J
Efter de små vil de større tage turen i vandet påklædning valgfrit er der ikke vand
skaffer vi det.
Der er præmier til Kattekonge og dronning
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Efter tøndeslagningen er der varm chokolade med fastelavnsboller i klubben !
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Dahab – et dykkerparadis i Egypten
Dahab (der betyder guld på arabisk) har i mange år været kendt blandt verdens hippier. Hele
atmosfæren i Dahab er stadig boheme og hippieagtigt. Men hippierne er væk og erstattet af
et stort antal dykkere, der tiltrækkes af steder med så eksotiske navne som Canyon, Bells og
Blue Hole. Blue Hole er mest kendt for de tragiske dødsfald, som desværre har gjort det
smukke sted, til en undervandskirkegård for letsindige dykkere.
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Den 17. december tog jeg med Sterling til Kairo. En egyptisk mor, Blanche fra Slagelse, som
besøgte sin søn, George på 30 år, i Kairo, forbarmede over mig og sørgede for, at sønnike
kørte mig i bil til Almaza busstation. George var også så venlig at købe busbilletten for mig.
75 LE for den 8 timer lange tur fra Kairo til Dahab. Desuden havde jeg 6 timers ventetid ved
selve busstationen. Jeg ankom til Dahab kl. 7 den 18. december om morgenen.
Først og fremmest var jeg på 2 ugers arabisk sprogkursus fra kl. 9.00 til 12.15 alle hverdage.
Men så skulle der ellers dykkes! Hotellet vi boede på hed Blue Beach Club og husede ved
siden af den velfungerende sprogskole, en yogaskole og et CMAS divecenter ved navn Blue
Beach Dive Club (se www.bluerealmdiving.com) Det blev til 26 dyk for mit vedkommende og
13 dyk for Hannes vedkommende. Hanne kom den 24. december med fly til Sharm el Sheik
via Kairo.

Min første dykkerdag var den 19. december, efter jeg havde lært det arabiske alfabet, som
lige som vores, nøjes 28 bogstaver. Det var to lette dyk på 18 m lidt syd for Dahab. Stedet
hed Moray Garden. Vi så både muræner, bluespotted stingray, en kæmpe barracuda som
viste gebisset frem og en af de sjældne søheste.

Anden dag blev meget spektakulært med 3 dyk. Første dyk gik til The Canyon, en undervandskløft, som har sin udgang på 15 m. Der er to muligheder til at komme i kløften på. Indgangen som ligger på 49 m eller man kan svæve ind midt i kløften og lander på ca. 32 m
dybde. Det var den anden mulighed vi valgte! Det var en fantastisk oplevelse, at stå på sandbunden i en kløft der var 2 meter i bredden og 16-17 meter i dybden. Lodret over os var et
lille hul, hvor man kunne se den blå himmel. Ellers var det hundemørkt. For at komme ud af
kløften var det nødvendigt at presse maven helt ned på undergrunden og ellers følge efter
divemasterens finner. Og alligevel ramlede flasken hele tiden imod klippen. Anden dyk gik til
The Islands. Tre store koraløer i gigantiske dimensioner. Bunden ligger på 17 m. Her findes
en kæmpe stime unge barracudaer på ca. 60 cm længde. Stimen svømmer rundt som en
stor hul cylinder med en 6-8 m diameter og 17 meter i højden. Vi svømmede forsigtigt ind i
midten at stimen, sat os på bunden og var hele vejen rundt omsluttet af en roterende væg af
yellow tale barracudas. En ubeskrivelig oplevelse at sidde i midten af et roterende rør af barracudaer. Tredje dyk var et natdyk ved The Lighthouse. To minutters kørsel fra hotellet. Det
var nøgensneglenes nat. Vi så to kæmpe Spanish Dancer og to andre nøgensnegle. Den
ene helt hvid og den anden i blå. Det blev til et dyk på 58 minutter og til masser af gode uv
fotos.

Tur til Dahab

Tur til Dahab

Dahab ligger i en oase af dykkerseværdigheder ca. 100 km nord for Sharm el Sheik ved Gulf
of Aqaba, som deler Sinaihalvøen fra Saudiarabien. Gennemsnitsdybden i Aqabagolfen er
800 m og enkelte steder er den på 1.800 m dybde. Det betyder, at alle dyk i Dahab er rene
stranddyk. Dette faktum gjorde det også muligt at starte med dykningen kl. 12.30 og alligevel
nå op til 3 dyk om dagen. Transporten går med jeep fra dykkercenteret til de forskellige dykkersteder. Hvis dykningen sker fra Gabr el-Bint inkluderer det dog også en længerevarende
ridetur på dromedar.
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