B O BLEN
April 2006

Elevhold øver sig i at aftage deres maske

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.: 89261562
Bestyrelsen:
Formand: Peter Wium
pw@nils-wium.dk
Næstformand:
Charlotte Gabel-Jensen

tlf. 20829700

tlf. 21485110

Kasserer: Hanne Lindholm
eefrhal@koegekom.dk

tlf. 25621970

Sekrætær: Anders Olsen
ao@flsmidth.com

tlf. 36771154

Bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Wagner
Paul Watts
Jan Hegelund

tlf. 29242520
tlf. 56637221
tlf. 61468289

Suppleanter:
Jesper Laage Petersen
Torben Jensen

tlf. 56820974
tlf. 56266812

Medlemsbladet ”Boblen”:
Lissi Viereck
Paul Watts
watts.petersen@tiscali.dk
Webmaster:
Peer Christensen
Peer_c@tdcadsl.dk
Mette Flodgaard
webmaster@koegedykkerklub.dk
Annoncer:
Peter Wium
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Klubudvalg:

tlf. 22917847
tlf. 56637221

tlf. 56383656

tlf. 20829700

Medlemskartotek:
Tina Levring
tinalevring@webspeed.dk

tlf. 56217200,

Fotograf:
Anders Olsen
ao@flsmidth.com

tlf. 36771154

Revisor:
Lars Thomsen
lplt.hornfisk@get2net.dk

tlf. 56630720,

Tur:
Knud E Pedersen
Lars Bock
Annie W. Mikkelsen
Carsten Mølbak
Esben Jacobsen
Jesper Nielsen
Jan Hegelund
Niels Bay Rasmussen

tlf. 57525471
tlf. 56651465
tlf. 20300109
tlf. 56639535
tlf. 21485110
tlf. 56633952
tlf. 61468289
tlf. 56822363

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

tlf. 36771154
tlf. 56508215
tlf. 56820974
tlf. 56570004
tlf. 56662528
tlf. 56639535
tlf. 56633952

Kabys:
Charlotte Birk Olsen
Helle Watts
Henriette Hansen
Paul Watts
Peter Wium

tlf. 25213169
tlf. 56637221
tlf. 56266812
tlf. 56637221
tlf. 20829700

Fest:
Anders Olsen
Paul Watts
Charlotte Birk Olsen
Jan Hegelund

tlf. 36771154
tlf. 56637221
tlf. 25213169
tlf. 61468289

Rugby:
Peer Christensen
Michael Meihlen

tlf. 56383656
tlf. 22523791

Instruktører
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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Referat af bestyrelses møde den 05 April 2006
Mødedeltagere: Charlotte, Anders, Peter, Henrik, Hanne, Paul og Jan

Rengøring uge 19

Afbud: Ingen

Poul
Anders
Jakob
Kurt Bernth
Mette

Post:
Diverse regninger.
Bestyrelsen gennemgik bestyrelsens arbejde og fordelte jobbene imellem sig.
Charlotte er ny næstformand.
Udlejningen af klubhus vil fremover være Henrik Wagner
Charlotte vil gå aktivt ind i penge ansøgning fra diverse fonde. Til f.eks hjertestop udstyr,
ny iltbox osv.
Der vil være repræsentant fra bestyrelsen i alle udvalg på nær rugby udvalget.
Der afholdes udvalgs møde for alle udvalg onsdag den 3 maj kl. 18.30. Der vil først
være møde for de enkelte udvalg 1 time. Derefter skal vi sammen lave en kalender for
resten af året.
Sankt Hans falder i år på en fredag. Derfor har festudvalget besluttet at der vil blive lavet
et stort fælles arrangement for hele familien som starter med mad til både voksne og
børn. Derefter går vi over og ser på bål, når bålet er brændt ned starter nattens fest for
dem som har lyst.
Tilmeldings liste hænger på opslags tavlen
Maden vil være grill pølser til børnene og grill bøffer til de voksne. Der vil være mulighed
for at fravælge maden ved at afkrydse i feltet ”medbringer selv mad” på tilmeldings listen.
Pris:
Med mad
Voksne: 100kr
Børn: 30kr

Engell
Engell
Engell
Eriksen
Flodgaard

56662528
56662536
56662528
56283148
56655490

Gabel-Jensen
Granly
Grooten
Grove
Hansen

56861132
56641815
31240995
51260746
56651328

Hansen
Hansen
Hansen
Hansen
Hansen

56266812
56630850
56140014
56142527
56870215

Rengøring uge 22
Charlotte
Lars Knudsen
Maria
Kristian
Karsten
Rengøring uge 25
Henriette B.
Anders G.
Per I.
Jesper
Flemming

Rengøring

Nyt fra bestyrelsen

Rengøringsholdene

Da klubben bliver brugt (heldigvis) skal der jo desværre også gøres rent :
”Medbringer selv mad”: 0kr
Drikkevare er til kabyssens vanlige priser
Det næste møde er:
Onsdag den 03 maj 2006 klokken 19.00

På bestyrelsens vegne Anders Olsen
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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. 25. Maj
Olderne

Fredag d. 26 Maj
Svend Erik Jensen
Aksel
Jørgensen
Arne
Åbjerg Larsen

2006 Kl 18:30
56169546 faelleden-1@tennis.dk
56503512 akam@jacobsen.mail.dk
20789720

Fredag d. 30 Juni
Knud
Kofoed
John
Kristiansen
Jimmy
Lund

2006 Kl 18:30
56660415 kofoed@oncable.dk
36443232 john.k@webspeed.dk
56650543 jimmy.lund@privat.dk

Fredag d. 28 Juli
Gøsta
Persson
Ebbe
Refsgård
Arne
Åbjerg Larsen

2006 Kl 18:30
56652060 persson@oncable.dk
56314213 ebbe.refsgaard@privat.dk
20789720

Lars
Andersen
Birthe
Brinkholt
Svend Erik Jensen
Aksel
Jørgensen
Knud
Kofoed
John
Kristiansen
Jimmy
Lund
Gøsta
Persson
Ebbe
Refsgård
Inge Birthe Rønholt

56788366 cia-la-14@post.tele.dk
56285336 bbcity@c.dk
56169546 faelleden-1@tennis.dk
56503512 akam@jacobsen.mail.dk
56660415 kofoed@oncable.dk
36443232 john.k@webspeed.dk
56650543 jimmy.lund@privat.dk
56652060 persson@oncable.dk
56314213 ebbe.refsgaard@privat.dk
56788802 roenholt@mobilixnet.dk

Sankt Hans falder i år på en fredag. Derfor har festudvalget besluttet at
der vil blive lavet et stort fælles arrangement for hele familien som starter med mad / grill til både voksne og børn. Derefter går vi over og ser
på bål, når bålet er brændt ned starter nattens fest for dem som har
lyst. Spisningen starter ca klokken 19.00. Baren vil være åben, med det
sædvanlige fest indhold.
Tilmeldings liste hænger på opslags tavlen
Maden vil være grill pølser til børnene og grill bøffer til de voksne. Der
vil være mulighed for at fravælge maden ved at afkrydse i feltet
”medbringer selv mad” på tilmeldings listen.
Pris:
Med mad
Voksne: 100kr
Børn: 30kr
”Medbringer selv mad”: 0kr
Drikkevare er til kabyssens vanlige priser

Sankt Hans Fest

Opslagstavlen

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

Sankt Hans fest

Hilsen Festudvalget

Sopras Sub BCD Sælges St. M
til 15L flaske og integreret bly
Pris 1000,Telefon 26367221
5
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Maj

2. Division

6

Antal kampe vundne

uafgjorte

tabte

Målscore

Forskel

Point

Stevns

12

9

-

3

80-38

42

18

AUG

11

8

1

2

61-21

40

17

Nordsj. 2

11

5

-

6

32-57

-25

10

Vedbæk

10

2

3

5

30-42

-12

7

Køge

12

1

2

9

28-73

-45
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Siden sidst:
Har vi spillet sæsonens sidste turnerings kamp.
Desværre har vi ikke kunnet leve op til sæsonens flotte start, og er derfor endt
på sidste pladsen i divisionen.
Det vil sige at vi næste sæson spiller i 3 division.
Vi har i de fleste kampe spillet rigtig godt men ikke haft heldet på vores side.
Holdet bliver hele tiden bedre og større og derfor også mere stabilt, flere af de
”nye” spiller med på kampholdet og udvikler sig meget hurtigt.
Derfor er jeg helt sikker på at holdet kommer til at klare sig rigtig godt i næste
sæson.
Michael

Sæsonens topscorer:

Peer Christensen
med 6
mål

18 ma 1

to

1

ti

2

fr

2

on

3

lø

3

to

4

sø

4

fr

5

lø

6

Elev dyk, Klubben

ti

6

sø

7

Elev dyk, Klubben

on

7

19 ma 8

to

8

ti

9

fr

9

on

10

lø

10

to

11 Klubaften

sø

11

fr

12 St. Bededag Tur til Vapper

lø

13

ti

13

sø

14

on

14

20 ma 15

to

15 Klubaften

fr

16

lø

17

sø

18

Klubaften, maddag

23 ma 5

ti

16

on

17

to

18 Klubaften

fr

19

lø

20

sø

21

21 ma 22

Sommerferie
Sidste træning inden ferien er d.13/6
Første træning efter ferien er d.22/8

Klubaften, maddag

Klubaften

24 ma 12

25 ma 19
ti

20

on

21

to

22 Klubaften, Deadlin Boblen

fr

23 Skt. Hans Fest

lø

24 Tur med Woran til Øland

sø

25

ti

23

on

24

to

25 Klubaften, Deadline Boblen
Kr. Himmelfartsdag

fr

26

lø

27

ti

27

sø

28

on

28

22 ma 29

to

29 Klubaften

fr

30

ti

30

on

31

Kalender

Køge dykkerklub´s undervandsrugby hold

Hold

Juni

26 ma 26

19

18

Brian

Hermann

9-maj-73

Ubådsmassakren
Ved Øland

Marie Louise

Jacobs

9-maj-89

Igen i 2006

Anders

Engell

11-maj-86

Søren Refslund

Møller

12-maj-44

Lars

Thomsen

13-maj-55

Kasper D.

Endrup

15-maj-79

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

Jan D.

Jensen

17-maj-52

Annie W.

Mikkelsen

21-maj-58

Flemming

Hansen

26-maj-77

Malin

Friis-Mikkelsen

26-maj-71

Christian

Jørgensen

28-maj-89

Jes Munk

Jensen

4-jun-1967

Kim

Hofman

6-jun-1956

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

Jan

Lentz

8-jun-1960

Pernille

Pedersen

9-jun-1982

Kurt Bernth

Eriksen

11-jun-1942

Peter Tames

Barakonyi

13-jun-1963

Morten

Federspiel

15-jun-1984

Emil

Thomsen

20-jun-1993

Jesper

Wium

20-jun-1991

Arne Åbjerg

Larsen

23-jun-1947

Brian

Mårssen

25-jun-1986

Gitte

Wagner

27-jun-1961

Lotte Jul

Jørgensen

29-jun-1970

Jesper

Nielsen

Alle vrag er med en del dybde, så det kræver dykker med en del rutine på
dybere dyk.
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

Fødselsdagliste

Tillykke

Pris pr. dag kr. 385,00 inkl. kosten

5-jul-1962

Hans Jørgen

Knudsen

12-jul-1948

Torsten Birk

Nielsen

16-jul-1957

Christian M.

Petersen

17-jul-1987

Stian

Møller

17-jul-1982

Jesper

Østergaard

18-jul-1973

Thomas Skov

Olsen

20-jul-1976

Max

Rasmussen

21-jul-1977

Christian

Pingel

21-jul-1969

Karsten

Roland

27-jul-1953

Katja

Olsen

27-jul-1972

Niklas

Laage-Petersen

29-jul-1990

Anders

Mølbak

30-jul-1975

Svend Aage

Nielsen

30-jul-1950

Michael

schwarts

30-jul-1969

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

Carsten Mølbak

Turen er optaget
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CMAS
Advanced Nitrox kursus på SALT dykkercenter.

Fredag d. 31-03-06
Det er morgen klokken er ca. 08:30 da Thomas kommer for at hente mig på min bopæl.
Nu er tiden kommet til vi igen starter op på en ny sæson for uddannelse i det våde element. Det første kursus vi kaster os ud i er som skrevet Adv. Nitrox, det bliver afholdt i
Sverige. Stedet vi skal til er SALT dykkercenter i Küngshamn, det ligger nord for Lysekil.
Efter vi har læsset alt udstyret i bilen kører vi til klubben for at møde de andre.
Lars og Robert har lavet kaffe og stemningen er allerede i top, Carsten dukker op med
bussen og efter en hurtig planlægning bliver bilerne pakket og vi er på vej til Amager for
at hente Joakim fra Rødovre dykkerklub (Joakim er uddannet i Køge ;-)). Vi ankommer til
Amager og møder en rigtig glad dreng, stemningen er nu endnu højere. Det regner men
intet kan slå os ud for vi er på vej. På turen der op kører Thomas og jeg i Carstens flyder,
drikkevarerne og choko er lagt på køl i handskerummet og sæderne er sat så nu køre vi
bare derud af. Der bliver lavet nogle små pit-stop undervejs hvor vi lige kan strække ud
og hvile stemmebåndet. På turen får Thomas og jeg snakket om alt i hele verden, ja selv
vores ungdomsår kommer vi igennem, også er vi fremme. Vejret er ikke det bedste, det
tø sner ja et trist vejr, en nej ikke for os vi er kommet herop for at blive endnu bedre Nitrox dykkere og suge til os fra dygtige instruktører.
Udstyret bliver pakket ud i et kæmpe stort opvarmet tørrerum, forholdende er helt fantastiske. Efter en rundvisning på stedet og tildeling af værelser er vi klar til aftensmaden,
klokken er blevet 18:00, og alle er sultne og lidt matte i skoene efter den lange kørertur
men humøret er højt. Da vi har spist er der kursus gennemgang som omhandler kursusforløb og krav til udstyr, det tager ca. 1 times tid, herefter en kort pause. Næste time omhandler dykkerfysiologi (oxygen, kuldioxid og nitrogen) hvis nogle skulle have glemt noget af det, blev det her opfrisket og der var mulighed for at debattere hvis der var usikkerhed om noget. Alle sidder og lytter opmærksomt på hvad Jan, Carsten og Mette kan fortælle os. Nu er klokken blevet ca. 20:30 og næste lektion starter op, det omhandler dykkerskader (trykfaldssyge, iltforgiftning) endnu en gang bliver der fortalt og debatteret lystigt, og alle sten bliver vendt, skulle man være lidt rusten i sin kunnen, ja så blev rusten
banket af, og alle blev opdateret så man var klar over hvad der forventes af dykker på
dette niveau. Aftenens sidste lektion startede klokken 21:30, trætheden har meldt sin
ankomst, men vi holder alle ud da fremføringen af det underviste stof er utrolig spændende og hyggen er der bare. Som sagt aftenens sidste stof er fyldning af nitrox
(fyldemetoder, mærkning af udstyr) alle de berørte emner er selvfølgelig taget ud fra vore
Basis Nitrox bog og er stof man bør/skal kunne beherske da vi nu bevæger os ud over
det man kalder almindelig dykning. Er man blevet grebet af dykning og ønsker endnu
mere af det dejlige liv under vandet, er der ingen vej uden om nitrox, det er fremtiden.
Det giver mere dykkertid mindre overflade tid mellem dykkene, belastning på kroppen
bliver nedsat i form af laver nitrogen (N2) ophobning i kroppen og dermed også mere
sikker dykning. Dog skal man huske på at i takt med at vi sænker nitrogenet (N2) og forhøjer oxygenet (O2) belaster vi vores lunger med den høje oxygen (O2) ilt % men der er
ingen fare når man først har fået den rigtige uddannelse. Nitrox er en form for lykke gas,
og med den rigtige viden og uddannelse en rigtig god måde at skåne sin krop på, nu da
vi jo elsker at dykke. Sidste lektion er slut og så er det i seng, vi er alle meget trætte og
tændte på næste dag. Klokken er nu blevet 23:00 så
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Der er afgang fra Køge dykkerklub kl. 7.00
Afgang Rødvig havn med Wotan kl.8.00

Tur til Vapper

Advanced Nitrox kursus

Datoen er d. 31-03-06 til 02-04-06.
Deltager liste: Thomas Mølbak, Robert Veng, Peter Barakonyi, Joakim Skovgaard
Forbunds Instruktører: Jan Rasmussen, Carsten Mølbak og Mette Hughes
Hjælpe Instruktør: Lars Bork.

Vi samles i så få biler som muligt, der vil være varevogn til grej samt
fællesudstyr
Udgiften til denne tur er skib kr. 225,00 + fællestransport
Tilmelding på tavlen i klubben eller e-mail moelbak@post7.tele.dk

Vi glæder os til en god tur
Carsten Mølbak
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Godnat og sov godt.

EK-7508 Vapper
Fredag den 12 .Maj fra Rødvig havn
Med Wotan
Turleder: Carsten Mølbak
Afgang klubben kl. 7.00 Rødvig havn kl. 8.00
Tlf. 56639535 eller e-mail moelbak@post7.tele.dk

skræddersyet forlis Den 13. oktober 1994 blev Vapper solgt til Ibson Trading i Dubai
i de Forenede Arabiske Emirater til skrotning. Som nedslidt fiskefabrik var hun usælgelig i almindelig handel, og man havde derfor større gevinst i ren skrotværdi. Ophugningen skulle foregå i Indien. Dér er vokset en storindustri op på særlige strande, hvor
indiske daglejere nedbryder kasserede skibe. Dels er de stedlige myndigheders syn på
arbejds- og miljøforhold meget tilgivende, og dels er arbejdskraften tilstrækkeligt billig.
Skibene bliver simpelthen sejlet for fuld kraft op på stranden til de står grundstødt. Så
går man i gang med at skære dem i småstykker.
Det blev det russiske selskab RaffTransFlot, der fik opgaven med at bugsere Vapper
fra Estland til sin endelige destination… Bedømt ud fra hvordan de løste opgaven, må
man nok sige, at det bestemt ikke var en raffineret transport, de tilbød. Men set fra et
dykkersynspunkt, er der ikke noget at klage over.
Vapper havde været under bugsering i et par dage, da uheldet indtraf om natten til den
19. december 1994. Slæbetrossen knækkede, og hun begyndte at gå ukontrolleret i
søen. Skibet drejede, så det ikke længere tog bølgerne ret på. Vejret var relativt hårdt.
Derfor gik der ikke lang tid før Vapper begyndte at blive overskyllet. Det fik hurtigt skroget til at fyldes med vand og hun sank i en opretstående stilling.
I begyndelsen kunne man finde det nye vrag uden brug af nogen navigationsinstrumenter. Man behøvede blot at sejle hen til de to mastetoppe, der stak to meter op af
vandet. Selv om det nok ikke var Ibson Tradings plan, virkede det som om, man havde
skræddersyet forliset til dykning.
Efter et stykke tid besluttede de svenske myndigheder desværre at udstyre vraget med
et dykkeforbud. Det varede fra august 1995 til august 2000. De, der ansøgte om en
særlig dykketilladelse, blev afvist med begrundelsen, at myndighederne frygtede, at
dykning på vraget ville frigøre en olieforurening fra skibet.
Når man dykker på vraget i dag stikker mastetoppene ikke længere op af vandet, men
det synes også at være det eneste større tab, der er forekommet på syv år. Naturligvis
er der steder, hvor Vapper ikke er 100 % intakt, men det bidrager blot til den rigtige
vragstemning.
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Advanced Nitrox kursus

Tur til Vapper

Dybde: Top 6m Bund 24m

Lørdag d. 01-04-06
Klokken 07:45 står vi op og morgen ritualer startes automatisk op, herefter bliver morgenmaden indtaget, det skal lige tilføjes at maden vi fik serveret under hele kurset var meget
velsmagende. Dagens første lektion omhandler konfiguration af udstyr (flaskesæt, stageflasker, betjening af udstyr). Klokken er blevet 09:00, og Carsten indledte morgenen med
at fortælle os om nitrox udstyret i tørrerummet, her kom vi ind på hvordan vi havde sammensat vores udstyr, og hvorfor. Carsten kom hele vejen rundt om sit eget udstyr og begrundelser for hvorfor han havde valgt den konfiguration han havde, herefter blev alles
udstyr gennemgået og vi skulle alle fortælle hvorfor vi havde sammensat vores på den
måde. Efter en sådan tur finder man hurtig ud af, at der er ingen skoleløsninger, det drejer sig om at tænke logisk og enkelt. Det gælder om at finde en måde så man i alle tilfælde kan betjene sit udstyr hvis der skulle opstå et uheld eller en defekt. Det at man kender
sit grej er alfa omega. Du skal være helt sikker på at du kan finde, og betjene hele din
udstyrspakke og nå dine ventiler i tilfælde af en free flow og skal lave en shutdown. Du
skal have øvet det masser af gange for at være sikker på at det nu sidder, så flaske ventilerne kan nås. Dekobøjen kan den nås, er stage flasken sat så den nemt kan tages af
eller på osv. Hvor meget skal jeg have med ned i dybet, der er mange ting at tage stilling
til og når man så går rundt om de andres udstyr og de fortæller, ja så gælder det om at
(stjæle) fra dem. Ok det er sku smart, nej det dur ikke, hey sådan kunne man også gøre,
men i sidste ende gælder det om at finde ud af at det som er godt for andre behøver
ikke at være godt for dig. Som sagt er der ingen skoleløsninger, vi har nu været hele
vejen rundt og der er rigtig mange gode input at arbejde videre med når man kommer
hjem. Det at konfigurere sit udstyr kan godt gå hen og blive en lang proces, da det som
sagt tager tid at finde ud af om det sidder som det skal, og at man kan finde sine ting med
stor sikkerhed. Klokken er blevet 11:00 og næste lektion er Praktisk dykning (best mix,
gasadministration og redundans) efter dette er der frokost. Klokken 13:00 skal vi være
omklædt og klar til de første prøver i det våde element, det første vi skal udføre er maskebytning og så ventil shutdown. Vi får iført os vores tørdragte i det varme tørrerum (nu
kommer det fede) herefter går man ud af døren og 3m længer fremme er der en trappe
ned, og vupti så er vi i vandet på en pæn stor rist. Her tager man så sin maske og finner
på (laver body tjek) går ud over kanten og dykker 6m med til en ny plato, her skal vi så
lave maske byt, det vil sige man skal være afbalanceret og med et rask tag fjerne sin maske (man for den sparket af eller den bliver ødelagt under dykket) der efter finder man
stille og roligt sin backup maske frem og tager den på uden af stige eller synke altså i balance. Vandet er ca. 2 til 4 grader det føles som om man er blevet sparket i hovedet af en
hest det gør sindssygt ondt, men det kan sagtens lade sig gøre, og alle består da også
denne prøve. Så kommer turen til shutdown, det foregår på næsten samme måde man
skal være afbalanceret, tage sin prima regulator ud af munden tage sin sekunder i munden lukke for isolationsmanifolden og til sidst lukke for prima ventilen, dette skal selvfølgelig også laves overbevisende og med ro på men hurtigt da det tager under 1 minut ved
en free flow på 40 m dybde at tømme en 2x10 flasker. Det skal bare øves, øves, øves og
øves til sidst skal det bare være noget man bare gør uden at tænke over det. Vi har jo alle
inden vi tog til Sverige øvet os meget for at kunne udføre disse øvelser og alle består da
også. Herefter er der frikvarter og vi dykker ned til det de kalder Husrevet som ligger fra
12 til 16 m dybde. Det er en rimelig stor kutter der er blevet sænket og som man kan boltre sig på ganske fint fundet på (fantastiske gode dykker vilkår) klokken er nu blevet hen
omkring 15:00 vi kommer op og så er det tid til kaffen og Carstens fine næse har fået færten af kage og ganske rigtig der er kage på bordet som vi alle guffer i os. Klokken 15:30
starter næste lektion og prøve som består af opsendelse af dekobøje, betjening af stageflaske. Endnu engang bevæger vi os til tørrerummet og iføre os vores dragter og bevæger os ned af trappen til vi står i vandet, maske og finner tages på, og vi glider ned i dybet. Første øvelse/prøve går ud på at men skal tage sin stage flaske af og evt. give den til
sin makker eller lægge den på et forudbestemt sted, for senere at afhente den igen og
sætte den korrekt på plads i de D-ringe man har på sin vingevest. Afhængig af hvilken
type stage flaske men har - alu/metal skal man huske at tage højde for Arkimedes´lov.
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Program:

Onsdag d. 24/5
kl. 22.00 senest skal vi have slået lejer

Torsdag d. 25/5
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. 26/5
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 nat dyk- husk dykkerlampe
kl. 21.00 Afgang til nat dyk
kl. 00.30 Hjem fra nat dyk

Kullentur

Har man en alu flaske mærkes vægt forskydningen ikke så kraftigt, men en metal flaske
er noget tungere derfor vil man mærke at opdriften øges og der skal åbnes for udluftnings ventil på dragten når flasken aflægges. Det samme gør sig gældende når man
tager flasken på bare omvendt, denne øvelse skal udføres uden at stige eller falde i dybde.
Den sidste prøve er opsendelse af dekobøjen. Under et af foredragene fik vi at vide at
en del dykkerulykker var sket under opsendelse af dekobøjen, det hænger sammen med
at man ikke træner nok i opsendelse og derfor kan risikere at blive viklet ind i snoren for
efterfølgende at blive trukket op til overfladen. Endnu en gang skal det pointeres træning, træning og atter træning er vejen frem for sikker dykning. Måske vil nogle tænke
”alt den træning” og svaret er ja det er nødvendigt at kunne disse ting.
Men vi har jo alle øvet os så denne øvelse/prøve bliver så også godkendt, klokken er
blevet 17:00 dagens sidste disciplin er overstået.
Efter at vi er vendt tilbage til overfladen og dykkerudstyret er aflagt, holder Mette, Carsten og Jan en gennemgang af alle dagens dyk. Der bliver snakket lystigt alle er oppe
og kører over dagens præstationer, vi er halvvejs i mål og foran os ligger Teoriprøven.
Vi bevæger os til vores skolestue for at høre om (Tabeller og Planlægning af dyk) Carsten og Jan fortæller om div. software programmer på marked, der bliver lavet dykker
planer og gennemgang af tabeller. Dykket for søndag morgen skal planlægges med
EAN for bundgas (Po2 må ikke overstige 1,4) og EAN for dekogas (Po2 må ikke overstige 1,6) RT tid (Run Time) dekostop, skift til dekogas osv. Vi er alle blevet godt trætte og
tiden er inde til teoriprøven. Klokken er blevet 19:00 sveden kommer langsomt snigende
mod håndfladen.
Kan du huske det hele, trætheden og den indre varme gør det ikke nemmere, men vi
skal jo til det. Efter (10 min sådan føltes det) 1 time er det hele overstået vi har alle gjort
hvad vi kunne nu venter vi bare på at få resultatet at vide. Jeg personligt var meget nedtrykt og skuffet over min indsats, der blev lavet nogle dumme fejl gardinet gik ned, presset, trætheden ja der er mange undskyldninger.
Mit humør var 0 og jeg følte min verden var ved at styrte sammen. men her kommer så
alle de dejlige venner som støtter og opmuntre en, Min gode gamle makker ”Lars” kom
med en peptalk og det hjalp gevaldigt. Jeg kunne fornemme blandt de andre deltager, at
jeg ikke var den eneste der hang med næbbet. Carsten kunne da heller ikke lade være
med at trække på smilebåndet, og sige vi skulle lade være med at tage sorgen på forskud. Det skulle nok gå alt sammen ”tør jeres små øjne og gå op og spis jeres aftensmad”.
Der var dækket fint op i spisestuen, lys på bordet stemningen var atter ved at vende
tilbage, maden blev serveret og vi hyggede os alle sammen. Der blev joket en del over
bordet vedr. filmen Jackass, humøret var igen oppe hvor det skal være.
Efter indtagelse af maden, kaffen og desserten er alle godt fyldte i maven klokken er
blevet 21:00 og alle bevæger sig igen ned til skolestuen for at høre resultatet af prøverne. Alle har Bestået så kort var meddelelsen fra Jan, opgaverne blev gennemgået og vi
kunne ånde lettet op, det var ikke så galt alligevel som man kunne frygte. Det var en stor
lettelse, nu kunne vi i ro og mag sidde tilbagelænet og lytte til Mettes foredrag om Dyrelivet i skærgården.
Klokken er nu blevet ca. 22:30 Mette har fortalt om nogle af de dyr vi evt. kommer til at
møde i morgen på vores dyk. Alle takker for et rigtig godt foredrag og trækker sig tilbage
for at gå til ro. Det har været en meget lang dag fyldt med oplevelser nu er det på tide at
sige:

Lørdag d. 27/5
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

Søndag d. 28/5 Pakning og oprydning
Og så skal vi alle hjem.

Godnat og sov godt.
Med venlig hilsen
Carsten Mølbak
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Søndag d. 02-04-06

2006
Nu er det tid igen igen !!!!!

og ikke så tidlig på året !!!!!

Traditionen tro er Køge Dykkerklub på Kullen (Sverige) i Kristi Himmelfartdagene.
Husk at tage familien med, det er slet ikke kun for dykker.

Kullentur

Program: Se andet sted i Boblen.

1. Overfladen forlades kl. ?
2. Vi søger mod max dybden, der gives signal når der er gået 14 minutter og at der er 1 minut til
RT.
3. Ved 12m dybde findes dekobøjen frem og sendes mod overfladen.
4. Ved 10m skiftes der gas til 80 % (O2) ilt.
5. Første deko-stop er 9m 2 minutter.
6. Andet deko-stop er 6m 2 minutter.
7. Tredje deko-stop er 4,5m 7 minutter.
8. I overfladen igen efter dyk + deko + opstigningstid i alt 31minutter.

Transport: Der er selv transport, men er der grej problemer er der lidt plads på
fællesbilen, der læsses tirsdag d 23/5 kl. 18.00 i klubben.
Sådan kan en RT plan se ud.
Tilmelding gerne inden d. 11. Maj 2006
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”

Dybde Tid

RT

EAN %

44

15

26

Lidt priser:
For dykker er der fællesudgifter til grej transport gummibåde benzin m.m. på ca. kr.
125,00

10*

Ca. pris på campingplads:
Telt (1 telt pr. 5 personer) : ca. kr. 200,- pr. døgn inkl.. el
Campingvogn (max 5 personer): ca. kr. 245,- pr. døgn inkl., el
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Vi camperer som sædvanlig på Møllehassle Camping. www.mollehassle.nu

Morgenstund har guld i mund, solen kæmper for at trænge gennem skyerne og det lykkedes indimellem. Det var rigtigt godt at få hvilet ud efter gårdsdagens strabadser, en ny
dag byder på dejlige oplevelser. Vi sidder nu i spisesalen og indtager vores morgenmad,
kikker ud af vinduet og ser udover havet/skærgården og den lille by Salt. Alt ånder fred
og idyl, vores tanker henledes på familien derhjemme, har alle det godt og gid de kunne
være her lige i nuet, opleve den smukke natur. Klokken er blevet 09:00 vi skal gøre klar
til kursets sidste dyk, finalen om man vil. Thomas og jeg laver en plan over hvem gør
hvad når vi dykker ned i dybet, Lars er behjælpelig med gode råd som f.eks når der er 1
minut tilbage af jeres Run time så gør opmærksom på det. Vores hold består af Thomas
og jeg, med Mette og Lars som de sidste, vores plan går ud på følgende:

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).
Hvis du vil vide mere, så ring til mig på tlf.: 5663 9535 /21427000
E-Mail: dykkertur@mail.dk.

Med venlig hilsen
Carsten Mølbak
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Vores plan er klargjort og div. signaler er aftalt, vi hopper i dragterne og samler alt udstyr
for til sidst at hente vores flasker og få analyseret bundgassen og dekogassen. (Vi skal
dykke efter den plan som vi har udarbejdet dagen før, som siger 44m 15minutter) Desværre kan vi ikke udføre det i virkeligheden pga. dårlige vejr, og må nøjes med en max
dybde på 33,8m, men det er planen der skal afprøves og ikke dybden. Alle er klar og vi
sætter os i dykkercentrets båd, gassen i bund og tju- hej hvor det går. Det sted vi skal
dykker fra er en klippevæg som ender ved 33,8m og her følger man så klippen rundt og
stiger op ad en slags kløft. Vi ankommer til dykkerstedet og efter en kort men grundig
gennemgang skal der dykkes. Thomas og jeg laver bodychek, hopper i vandet og afventer til alle er klar, der gives ok tegn og dykket er i gang. Jeg svømmer først så Thomas,
Mette og Lars, vi daler stille og roligt ned i dybet. Stilheden og roen det er skønt, det eneste man høre er ens egen udånding, jeg vender mig om og tjekker med makkeren, alt ok.
Kigger op og ser de flotte bobler der stiger mod overfladen, ved 15m tænder jeg lygten
og lyser på klippevæggen for at kigge efter de ting som Mette har fortalt os om. Flotte
røde søstjerner små træer, det er et flot syn der møder os, vi er nu nede på 27m 30m
32m. Holdet før os har plasket godt og grundigt rundt nær bunden så sigtet er næsten 0,
jeg vender mig om mod Thomas og giver tegn til at gå op over det grums der er hvirvlet
op, Thomas gør ok tegn og vi søger en smule op og kommer uden om det grums. Herefter når vi så vores max dybde 33,8m og ser endnu engang det livlige liv der er på klippevæggen. Der er nu gået 14 minutter og jeg giver tegn med en finger til Thomas som svarer igen med en finger. Vores dyk tid er slut efter 15 minutter og vi følge vores RT, vi søger stille og roligt mod de 9m det skal tage 4 minutter (dyk plan 44m 15mintter) det er nu
vi skal have visket nitrogenet ud af kroppen via lungerne. Vi når 12m og jeg tager dekobøjen frem og gør den klar til opsendelse, giver tegn til Thomas som svarer igen. Han
holder fast i mine ben og styrer tid og dybde, jeg fylder bøjen med min prima regulator og
så flyver bøjen af sted mens jeg holder i linespolen. Vi fortsætter mod 10m og igen skal
der gives tegn til makkeren om gas skift til vores dekogas, alt går planmæssigt klokken
er 19 og iflg. vores RT skal vi nu være på 9m det er vi, mens vi venter her i 2 minutter
begynder jeg at rulle linen stram så vi kan hænge på det. Ved at vi nu har skiftet gas til
80 % (O2) ilt har vi også sat fut i organismen vi accelerere vor udvaskning af nitrogen i
kroppen. Vi optager mindre nitrogen og blod gennemstrømningen via den høje (O2) ilt %
gør at vi hurtig kan komme af med den ophobet nitrogen i kroppen. Med andre ord vores
dekostop bliver væsentligt mindre end hvis vi dykkede ud med vores bundgas, som er en
EAN 26 %. De 2 minutter er gået, RT 21 videre til 6m 2 minutter RT 23 videre til 4,5 m
og her skal vi så ligge i 7 minutter RT 30 det sidste minutter fra 4,5 til vi bryder overfladen skønt RT viser 31 vi er i mål perfekt plan. Det er bare en rigtig dejlig følelse, i overfladen beholder vi regulatoren i munden og fortsætter med at indånde vores dekogas de
næste 5 minutter. Båden kommer os i møde og vi bliver hevet ombord, vi sætter kurs
mod havnen, det er tid til at udstyret skal skylles. Efter at vi har pakket grejet sammen og
frokosten er fordøjet samt kaffen, er det tid til evaluering. Alle var yderst tilfredse, dels
med opholdet men også de gode faciliteter der er ved SALT dykkercenter. Vi har alle
fået en på opleveren, og et kursus der varmt kan anbefales. Tiden er kommet til at sige
farvel til vores Svenske værter, og tak for en dejlig weekend i skønne omgivelser. Bilerne
er pakket vi er på vej hjem til vores kære familier.
Et stort tillykke til Carsten som bestod instruktør uddannelsen for CMAS Adv. Nitrox dykning
Tak til Lars for hans gode sind og opbakning
Tak til Thomas min makker ven ;-)
Tak til Robert og Joakim for rigtig godt kammeratskab
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Mvh.
Fra en over glad dykker.
Peter T. Barakonyi
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