B O BLEN
Maj 2006

Elevdyk

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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Rengøringsholdene

Referat af bestyrelses møde den 03 Maj 2006
Rengøring uge 25

Mødedeltagere: Charlotte, Anders, Peter, Henrik, Jan, Paul, Hanne
Afbud: Ingen
Post:
Diverse regninger. Forsikrings info, Info om snarlig besøg fra bedrift sundhedstjensten.

Det blev aftalt at Henrik gennemgå klubbens forsikringer for at se om vi er dækket og
om vi betaler for meget.
Der har været afholdt møde i ERFO gruppen som består af (Køge, Faxe, Haslev, Næstved, Solrød, Greve) mødet blev afholdt i Køge dykkerklub og både formanden og næstformanden fra Dansk sportsdykkerklub var til stede. Et par af emnerne som blev drøftet
var dykningens dag samt en orintering om den tragiske ulykke i Tyskland hvor en dykker omkom og to andre fik dykkersyge, orinteringen indholdte bla information om hvordan vores fælles forsikring trådte ikraft og sikrede en hurtigt eftersøgning af den omkommende.
Søndag den 23 april i forbindelse med elevdyk havde vi desværre et uheld med en
dreng som faldt overbord fra klubbens store gummibåd, heldigvis skete der ikke noget
andet end at drengen blev våd og kold. Bestyrelsen vil i samarbejde med de udpegede
bådføre søge for at dette ikke kan ske i fremtiden. Dette gøres bla ved at der bliver lavet regler for børn i gummibådene.
Reglerne vil bla komme til at indholde at godkendte rednings veste til børn skal medbringes af de forældre som ønsker at deres børn skal sejle med i gummibådene. Klubben har pt. ingen rednings veste som må bruges af børn.
Klubben råder over 2 selvudløsnene rednings veste til voksne som er beregnet til bådførene samt 6 manuelt udløsne rednings veste til voksne som bla bruges til UW jagt.

Hansen
Hansen
Hansen
Hansen
Hansen

56266812
56630850
56140014
56142527
56870215

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 :-)

Opslagstavlen

Nyt fra bestyrelsen

Før bestyrelses møde blev der afholdt det årlige fællesudvalgs møde. Mødet endte
med en spændende kalender indholdende mange aktiviteter. Se kalenderen andet
sted i Boblen

Henriette B.
Anders G.
Per I.
Jesper
Flemming

Boesdal Kalkbrud Søndag d. 11. Juni
Afgang klubben kl. 8
Dybden øges jævnt til 10 meter 200 meter ude vinkelret på stenmolen.
Bunden består af sten og kridt og lidt sand. Masser af ørred, fladfisk, torsk og andre fisk. Flotte bundkonturere. Pas på meget glatte sten i brændingen.
Normalt god sigt, dog ikke i Ø-lig vind pga. ophvirvlet kridt.

Det næste møde er:
Onsdag den 07 maj 2006 klokken 19.00

Turen er sammen med Solrød. Hvis vinden ikke er med os går turen til Hornbæk
Plantage.
Tilmelding på tavlen i klubben eller e-mail J.Hegelund@jubii.dk
Til en god dykker tur….

På bestyrelsens vegne Anders Olsen

4

Jan Hegelund
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HUSK
DEADLINE
TIL BOBLEN
D. 29. Juni
Olderne

Fredag d. 30 Juni
Knud
Kofoed
John
Dahlbæk
Jimmy
Lund

2006 Kl 18:30
56660415 kofoed@oncable.dk
60206741 dahlbaek.k@webspeed.dk
56650543 jimmy.lund@privat.dk

Fredag d. 28 Juli
2006 Kl 18:30
Gøsta
Persson
56652060 persson@oncable.dk
Ebbe
Refsgård
56314213 ebberefsgaard@stofanet.dk
Arne
Åbjerg Larsen 20789720
Fredag d. 28 August
2006 Kl 18:30
Ebbe
Refsgård
56314213 ebbe.refsgaard@stofanat.dk
Arne
Åbjerg Larsen 20789720
Lars
Andersen
56788366 cia-la-14@post.tele.dk
OBS.

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

John har fået nyt navn ☺

Sankt Hans Fest

Opslagstavlen

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

Sankt Hans fest

Hilsen Festudvalget

Lars
Andersen
Birthe
Brinkholt
Svend Erik Jensen
Aksel
Jørgensen
Knud
Kofoed
John
Kristiansen
Jimmy
Lund
Gøsta
Persson
Ebbe
Refsgård
Inge Birthe Rønholt
Arne
Åbjerg Larsen
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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
20789720
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Juni

Sæsonens topscorer:

Peer Christensen
med 6 mål

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

Kalender

Køge dykkerklub´s undervandsrugby hold
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Turkalender 2. &
3 kvt. 2006

Jes Munk

Jensen

4-jun-1967

Kim

Hofman

6-jun-1956

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

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

5-jul-1962

Dato

Afgang Sted
klubben

Turleder

Mindste Bemærkninbevis ger

Carsten

*

Carsten

**

søndag 11. juni kl. 08.00 Boesdal eller Hornbæk
plantage
torsdag 15. juni kl. 17.00 Søndre Mole Køge
torsdag 22. juni kl. 17.00 Halskov Færgehavn
lørdag 24. juni Øland
( udsolgt )
lørdag
1. juli

Jan

*

Jesper
Niels Bay
Carsten

*
*
**

torsdag 29. juni kl. 17.00 Strøby Strand
lørdag
8. juli kl. 07.00 Lillebælt

Jan
Esben

*
*

torsdag 13.juli

Jesper &
Lars
Carsten

**

Carsten

**

29. juli kl. 06.30 Vragdyk Burg & Torpedobåden
torsdag 10. aug. kl. 17.00 Vragdyk Slæbebåden

Annie

**

Carsten

**

søndag 13. aug kl. 07.00 Røsnæs rev

Esben

*

torsdag 17. aug. kl. 17.00 Vrag // kyst ???
søndag 20. aug. kl. 06.30 Vrag Kran 17 meter

Lars
Carsten

**
*

onsdag 24. maj søndag 28. maj
torsdag 8. juni

Kullen Sverige
kl. 17.00 Vragdyk til Minos

kl. 17.00 Vragdyk Baltic

søndag 16. Juli kl. 06.30 Vragdyk Andes Martin
Hundested
torsdag 20. juli kl. 17.00 Vragdyk Russeren
lørdag

fredag
søndag

1. sep
3. sep

fredag
8.
sep. søndag 10. sep.
lørdag 23.sep.

**

Køge Festuge med spor- Alle + Bestytens dage
relsen
torsdag 7. Lysekil
sep.kl. 16.00
kl. 08.00 UV - Jagt

Sammen
med Solrød
Gummibåd
Rødvig
Skibet "DK
Diver"
Gummibåd
Rødvig
Rødby Havn
Gummibåd
Rødvig
Fisketur m/
flasker
Skibet "DK
Diver"
Nærmere
senere

Niels & Jesper

*

Hytter

Knud Erik

ingen

Uden / Flasker
Skibet "DK
Diver"
Uden / Flasker
Uden / Flasker
Uden / Flasker

søndag 24. sep. kl.06.30

Vrag Kattegat

Carsten

**

søndag

UV - Jagt

Knud Erik

ingen

lørdag

14. okt. kl. 08.00 UV - Jagt

Knud Erik

ingen

lørdag

28. okt. kl. 08.00 UV - Jagt

Knud Erik

ingen

8. okt. kl 08.00

Gummibåd
Rødvig
Sammen
med Solrød

Turkalender 2 & 3 kvartal

Fødselsdagliste

Tillykke
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Elevdyk i weekenden 22.-23. April
Ja det er jo ikke så tit at jeg oplever en glæde ved at stå tidligt op i mine weekender,
denne var dog anderledes…. Vi skulle i havet for første gang, så Køge havn var fyldt
med forventningsfulde nye dykkere allerede lidt i 8 om morgenen. Udover alle os nye
aspiranter var der også mødt en hel del ”gamle” drenge op for at hjælpe os. Det er så
her jeg på vegne af os alle siger STORT tak til de ”gamle” for deltagelsen og jeres fede
måde at være på.
Nå tilbage til vores allerførste dag i det store åbne hav, de kalder Køge Bugt. De kære
vejrguder havde valgt at glæde os med en del sol, men også en del blæst som selvfølgelig stod lige ind gennem indsejlingen til Køge havn… SUK…

Arrangementer i klubben
Madaften ( Henriette og Paul )
Tur til Minos ( Carsten )
Boesdal/Hornbæk plantage ( Jan Hegelund )
Søndre mole ( Jesper Nielsen)
Halsskov Færgehavn ( Niels Bay )
Skt. Hans Fest ( Festudvalg )
Strøby strand/Boesdal

Juli
6.
8.
13.
16.
20.
29.

Madaften ( Uwe og Hanne )
Lillebælt ( Esben )
Baltic ( Jesper og Lars )
Anders Martin Hundested ( Carsten )
Russeren ( Carsten )
Burg & torpedobåden, Rødby ( Annie )

Elevdyk

August
3
Madaften ( Jesper og Majbritt )
10.
Slæbebåden ( Carsten )
13.
Røsnæs Rev ( Espen )
17.
Torsdagsdyk ( Lars )
20.
Kran ( Carsten )
26.
Arbejdsdag Klubhus ( Henrik Wagner )
September
1-3. Sportens dage/Køge festuge ( Bestyrelsen )
7-10. Lysekil ( Niels og Jesper)
7.
Madaften
16.
Temafest ( Festudvalg )
23.
UV-Jagt ( Knud-Erik )
24.
Kattegat ( Carsten )
Det ”lille” udstyrsstykke der følger med glæden ved at dykke, var det første der skulle
gøres klar, så op røg der ca. 12 stk. bagsmæk på de ankomne biler og ud kom alt det
nye udstyr som vi stolt har investeret i eller lejet os til. Efter vores oplevelser i Køge
badeland, var der jo ingen der var i besiddelse af noget ilt på flaskerne så skridt 1 var
at få fyldt dem op… Kompressoren kørte på fyldt tryk da vi alle skulle indfinde os på 1.
sal i klubben for at få vores morgenmad og instrukser i hvad denne vidunderlige dag
ville bringe.
Skulle vi ikke lige takke Henry og Katja, for den store indsats de gjorde for, at vi fik lidt
godt til ganen og maven i løbet af hele weekenden, TAK TAK TAK.
Vores dykkerleder i denne weekend var Carsten ”Voldborg” Mølbak, vi blev underholdt
med hvor koldt vandet var, hvor blæsende det var og ikke mindst med hvilken betydning det havde for os.
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Arrangementer

Juni
1.
8.
11.
15.
22.
23.
29.

Oktober
5.
Madaften
8.
UV-Jagt ( Knud-Erik )
14.
UV-Jagt ( Knud-Erik )
28.
UV-Jagt ( Knud-Erik )
November
2.
Madaften
December
2.
Julefrokost ( Festudvalg )
7.
Madaften
31.
Nytårsdyk ( Bestyrelsen )
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Justering af tabelbegreber
På baggrund af den feedback Teknisk Udvalg har modtaget fra instruktører ude i klubberne, er det blevet besluttet at tilpasse de nuværende
begreber. Det drejer sig om de begreber, der anvendes i tabellen og i
logbogen.

Konklusionen var at vi kunne glæde os over bølger i havnen og 4 °C koldt vand, men at
det da ikke skulle forhindre os i at kaste os i bølgen blå.
Herefter blev vi parret med de ”gamle” drenge, så når vi havde hilst på hinanden gik turen
til at få klædt om til den store oplevelse der ventede os alle, morskab er at se forskellen i
hvem der ny og hvem der er ”gammel”… Alle nye skud på dykkerstammen kæmpede
bravt for at iklæde os vores våddragter, folk løb tænderklaprende rundt mellem hinanden
og forsøgte at krænge det smidige og meget tætsiddende tøj på kroppen, mens de
”gamle” tøffede rundt i deres uldne, vamsede og efter udseende at dømme ekstremt behagelige heldragter, som man jo havde på når man dykkede i tørdragt.
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Opstigningstid er den tid der går fra man forlader bunden til man er i
overfladen og inkluderer således tid anvendt til opstigning til første deko-stop, tid anvendt til eventuelle deko-stop/sikkerhedsstop, samt tid
fra sidste stop til overfladen (1 min.).
Dykketid er lig bundtid plus opstigningstid og er således et udtryk for
hele dykkets varighed og er den tid, der blandt andet oplyses til dykkerlederen.

Elevdyk

Justering af tabelbegreber

Bundtid anvendes fremover i stedet for dykketid og er den tid der går
fra man forlader overfladen til opstigning påbegyndes.

Nitrogentid erstatter samlet tid og er et udtryk for den tidsmæssige
faktor nitrogenbelastningen medfører i forbindelse med et efterfølgende
dyk. Nitrogentid er således forbelastningen i tid plus bundtid for det efterfølgende dyk.
Dykkedybde er den maksimale dybde på dykket
Begreberne mætningsgruppe og forbelastning fastholdes i deres nuværende betydning.
Alle justeringerne implementeres i hele DSF’s undervisningsmateriale i
forbindelse med førstkommende genoptryk.

Så stod den på makkertjek, der blev hevet i slanger, testet lufttryk og blyplaceringer... Da
alle var tjekket gik vi ned til broen hvor vi skulle kravle i vandet, hold fest hvor er det tungt
at vandre rundt på landjorden iført et kostume der vejer det meste af en hval. Alle som en
havde jo så forventet at det her skulle blive en af de koldeste fornøjelser vi havde prøvet
nogensinde, men nej hvor positivt, det var jo slet ikke koldt... Og set i lyset af den vægt
man slæber på land, var det jo en ren fornøjelse at komme i vand. Det første vi skulle fornøje os med var afvejning, overrasket over forskellen på saltvand og klorvand var alle
vist... Ca. 12 råbte i kor på mere bly!!!
Nå nu var det tid, for mig var oplevelsen som følger, der blev kastet et par håndtegn til
min makker og ned det gik, tankerne i hovedet stod på let bølgende tang og en verden af
oplevelser under vandoverfladen i Køge havn, virkeligheden var dog en del anderledes,
sigtbarhed på ½ m og tang der bølgede lige foran masken, vi kunne ikke se hverken hinanden eller kompasset der skulle vise vej. Efter 5 sek. på bunden gik det mod overfladen
igen så vi kunne afstikke en kurs, ned igen for at finde ud af at vi stadig ikke kunne se og
så op igen og ned igen og op igen og ned igen osv. osv. Resultat : Rene var nu blevet
rigtig godt og grundigt SØSYG... Suk... Vi svømmede så i overfladen ind til kaj igen og jeg
stavrede bleg som en vandmand tilbage til klubben og tog alt tøjet af .
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Elevdyk

IANTD ADVANCED Recreational Trimix
I Køge Dykkerklub

Programmet ser således ud:
Mandag 12/6 kl.1800-2200 Teoriaften
Torsdag 15/6 kl. 1800-2200 Øvelsesdyk
7/7 til 9/7 Trimixdyk i Norge til ca. 40m og 45m (se turopslag)
Deltager krav: Advanced Nitrox
Økonomi: 1500,- kr. ekskl. Gas og tur udgifter.
Beskrivelse:

Dyk til 45m og vær klar i hovedet som var du på 24m.

Advanced Recreational Trimix kurset , er et teknisk sportsdykkerkursus, der stiller store krav til dykkerens udstyr, færdigheder og holdninger
Efter endt kursus er dykkeren kvalificeret til at gennemføre begrænset dekompressionsdykning til maksimalt 45m med en ækvivalent nitrogendybde på 24m
eller mindre. Denne uddannelse dækker langt de fleste sportsdykkeres behov,
hvad angår dykkedybde. For dem der søger yderligere udfordringer er næste
skridt de tekniske uddannelser.

Trimix kursus

Så var det tid til frokost, hip hurra, ikke at jeg var sulten da det meste af min mave stadig drejede rundt. Men der var til alle de andres glæde dækket op med alskens pålæg
og rugbrød. Da vi havde spist og fået kaffe, var der mønstring igen, alle mand på dæk...
Her blev vi spurgt lidt til hvordan det var gået på vores første tur... Alle som en havde
haft en fin tur, vi havde da gjort som vi skulle bare synd at ingen kunne se så meget dernede.
Carsten informerede om næste tur om eftermiddagen, det skulle være inde i havnen
hvor vi skulle hoppe i fra gummibådene og svømme gennem havnen tilbage til kajen,
DET VAR FEDT, nu kunne man se, og vi kunne finde vej... Super oplevelse, der var
små fisk, flasker, muslinger, og affald fra alverdens ting... Nu kunne vi på en dybde af 3
meter opleve glæden ved at opholde sig under vand...
Efter alle var kommet op til klubhuset efter 2. dyk var der bare glade ansigter lige meget
hvad vej man kiggede, folk synes det havde været superfedt.
Vi blev kaldt op til mønstring atter engang og her var der oplevelser at fortælle om, der
var kage og der var ikke en der ikke havde haft et fedt dyk på 2. turen. Selv Carsten,
som jo ellers har oplevet en del under vandet, fik en ny oplevelse med hjem... Maria påstod at hun havde taget ham bagfra nede under vandet... Ja overraskelser venter os
derude, hvad enten man er nu i faget eller en gammel rotte...
Da klokken var 15.45 var vi færdige med at fylde flasker og rydde op efter os, så nu gik
turen hjem... Skæbne hvor var jeg da træt, lige inde bag min hoveddør stod min sofa
klar til at overfalde mig og tro mig sådan en lædersag der har besluttet sig for at hænge
på den kan man ikke bare slippe af med igen, så jeg kapitulerede og lod den hænge
der resten af denne skønne Lørdag.

Hvis kurset har din interesse og du har mulighed for at deltage på ovenstående
datoer, kan tilmeldinger ske på opslagstavlen i klubben eller på
mail@clairstone.dk eller tlf. 30637294.

Med håbet om et godt kursus
Søndag morgen, en krop der bare skriger af smerte, et vækkeur der er mere irriterende
end normalt og en aftale i havnen om en time !!! Lykken er...

10

Jesper Østergaard
IANTD Instruktør Træner og Trimix Instruktør
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Tur til Kristiansand
den 7. til 9. juli 2006
Turledere: Lars Bock og Esben Jacobsen
Der er afgang fredag eftermiddag hjemkomst enten sent søndag eller mandag.
Vi skal bo ved Jan Ødegaard og sejle med hans båd.
Kristiansandfjorden byder på et væld af fantastiske vrag, der kan fx dykkes på Seattle,
Mosel, Minestrygeren, Tom B, Vandflyveren eller Øya. Hvis man ikke er så meget til
skrot, byder Kristiansand også på fantastisk flotte naturdyk og vægdyk
Der vil være mulighed for 3 dyk pr. dag.
Der afholdes to kursusdyk til IANTD Advanced Recreational Trimix i løbet af weekenden
og der er stadig plads på kurset, hvis du har lyst til at deltage på det.

Prisen bliver 800 pr. dag incl. sejlads, luft og hytte. Dertil kommer gas: Ilt:10 øre, Helium:
18 øre, samme pris som hvis vi tog vores egne flasker med fra DK.
Tilmelding skal ske direkte til Esben (tlf.21485110).
Med Venlig Hilsen,
Esben

Elevdyk

Trimix Kursus

Jan har en 10 meter RIB, som kan bære 10 dykkere med fuldt udstyr.

Klokken 8 var alle mødt ind, der var igen et dejligt morgenbord og snakken om i går gik
lystigt frem og tilbage.
Endnu en mønstring og endnu et vejrforedrag ved CM´s kyndige vejledning. Vi skulle
sejles ud i dag, ud af havnen... Det glædede alle sig til, vi skulle lidt dybere ned i dag, og
ud hvor man kunne se sig lidt omkring, for mit vedkommende var jag klar, i dag skulle
jeg ikke plages af den frygtede SØSYGE, så med lidt dope var jeg klar til at indtage de
store bølger. I tøjet det gik, ikke at det var nået at tørre, men pyt skidt, det er kun en
klam fornøjelse i et par minutter og det ofrer man gerne for den oplevelse det er at være
under havets overflade. Så gik det mod bådende, vi kom af sted 2+2 i samme båd, et
stykke ude af havnen lænede vi os bagud, lod tyngdekraften klare resten. Derefter var
det bare at kaste endnu et sæt håndtegn mod båden og mod hinanden, og så gik det
ellers ned mod bunden, vi havde fået opgaver med ned denne gang, vi skulle lægge os
ned på bunden og så deles om en flaske luft i 5 minutter, kors 5 minutter er lang tid når
man bare ligger dernede... Så skulle vi stige til overfladen med kun en flaske luft, det var
der nu ingen ben i... Derefter skulle vi afstikke en kurs, dykke ned igen og svømme mod
den kurs i 30 minutter, YEAHAAAAAAAAA det var super, vi så fisk, et dødt afpillet andeskelet og sigtbarhed på flere meter, kors hvor var det fedt. Da Torben, som var min
makker, og jeg atter kom i overfladen var båden laaaaaaaaaaaaaaangt væk fra hvor vi
var, så vi svømmende stille og roligt hen mod den, vi tilbagelagde vel et par hundrede
meter, så kom båden og skulle samle os op... Ja nu hører jeg jo ikke til dem der er lettest på fjed, så tro mig når jeg siger at det er svært at få popo’en op i båden fra en lettere sunken tilstand i vandet, så med lidt hjælp så fik de reddet den strandede hval

Frokost, en gudsbenådet oplevelse, herefter mønstring og en runde igen for at høre om
alle havde haft et godt dyk... Som sædvane var alle glade og tilfredse, vi fik et par gode
råd fra de gamle drenge med på vejen og skulle nu til at gøre klar til dagens 2. dyk og
dermed weekendens sidste tur ned i dybet. På med tøjet igen og tilbage til bådene. Nu
var opgaven dyk en halv time, kom i
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overfladen og svøm så 200 m sådan cirka. Jeg var sidste hold nede, kort efter vi var gået
på bunden så vi en skrubbe, den var vel ½-1 meter i diameter, så den var pæn stor... Jeg
dykkede sidste dyk med Anders, Anders er så ham der har et kamera klistret til sin
hånd !!! Så vi tog billeder i massevis, tang, sten, muslinger og ikke mindst FISK. Ja nu
synes jeg så at det er forbandet svært at se fladfisk, de kan jo ligne havbund som jeg ved
ikke hvad... Anders fandt så en pighvar, den var nu ikke så stor, men jeg fik den og legede for en stund Helena Christensen på 6 meter vand, med en pighvar... Det var morsomt, billeder blev der taget og hvis jeg selv skal sige det, så var poseringerne i dybet
nok til en finaleplads i næste års Model of Year-konkurrence

S.S. Helfrid Bissmark
(MINOS)
Torsdag den 8. Juni med gummibåd kl. 1700.

Dybde: Top 24m Bund 34

Der er afgang fra Køge dykkerklub kl. 17,00

Elevdyk

Max antal dykker: 8 stk.
Tysk damper på 718 brt., 56,65 meter lang og 8,62 meter bred. Skibet blev bygget i 1913 på
A.G. Weser i Bremen som nr. 196 og fik navnet Minos, som det stadigt oftest kaldes. Den
27/2 1937 blev Minos solgt til Bissmark line og omdøbt til Helfrid Bissmark. Allerede fra det
tidlige forår 1939, havde tyskerne udlagt miner i de danske farvande, de skulle vise sig også
at udgøre en fare for de tyske skibe, den 8. sept. 1939 sejlede H. B. på en mine i det tyskerne
kaldte "Sundsperre Mönsklint/Faxebucht", og sank kort efter.

Desværre varer ½ time nu ikke længe dernede, vi var nået enden på uret og skulle til at
dykke ud, i overfladen var der liv, bølgerne var da ikke til at tage fejl af, de skyllede lystigt
henover os på vores 200 m tur... Nu kender alle vel den der historie med den nye lærling
der lige skal smutte i svangerskabet og hente en pose kørnerprikker, i dykkersporten har
jeg måtte erfare på egen krop at den er omskrevet til at når man kommer i overfladen
efter et dyk så tager man selvfølgelig sin snorkel i munden, læner sig tilbage, slapper af
og sluger derved 6-8 liter af kære Køge Bugt... SUK... Anders synes det var yderst morsomt, han hyggede sig og jeg hostede så meget af bugten op som jeg kunne... Så til alle
de nye, TAG JER I AGT... Lyt ikke altid til de gamle drenge de kan være lumske...
Tilbage i klubhuset, var der kage og kaffe... Så skulle der ryddes op og vaskes gulve...
Det gik egentlig smertefrit og lynhurtigt, ja lige indtil at CM mente at gulvet i gangen skulle da vaskes i 4 liter sæbevand, så han tømte spanden ud over hele gulvet...
Alt i alt så var vi nu pakket og klar til at komme hjem til vores respektive familier, alle
med en oplevelse i kufferten som kun er få forundt...
Jeg tror generelt for alle nye dykkere på vores hold, så havde det været en rigtig god
weekend.
Til slut vil jeg lige atter engang takke for den fantastiske opbakning der var fra klubbens
medlemmer, både som knald gode hjælpere, men så sandelig også for den super gode
modtagelse og åbenhed vi blev mødt med...
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Tak fra alle os nye klubmedlemmer og på gensyn d. 6-7 maj og på Kullen...

Helfrid Bissmark står i dag kølret på 28 meter vand og udgør et udemærket dykkemål, vraget
er relativt intakt selvom det er brækket over lige foran broen og forsiden af denne, er faldet
fremover og ned i lastrummet. Svømmer man ind forfra i brobygningen i styrbord side,
kommer man ind i en gang og her kan man i det første rum se et badekar. Herefter er der en
række døre ind til de forskellige kahytter og til sidst svømmer man ind i maskinrummet. Fra
maskinrummet er der også døre ud mod skibssiden i begge sider, disse rum var tidligere
fyldt med lamper og lanterner - reservedele, værktøj og malerbøtter.

Tur til Minos

Udgiften til denne tur er Rib + Benzin ca. kr. 125,00 + fællestransport

Oppe under bakken har matroserne boet og her kan man stadig se alle kahytterne med køjer
og skabe, svømmer man helt ned agter er der et rum under dæk med tovværk, tønder m.m.,
men det er ikke muligt at komme derned, da pladsen er trang og rummet delvist er fyldt med
mudder.

Der er afgang fra Køge dykkerklub kl. 17,00
Udgiften til denne tur er Rib + Benzin ca. kr. 125,00 + 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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