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Referat af bestyrelses møde den 14 September 2006
Mødedeltagere: Peter, Jan, Hanne, Anders, Poul
Afbud: Charlotte, Henrik
Post:
Diverse regninger. En del Bobler retur, husk at melde flytning.

Tillykke

Vi ønsker alle der har fødselsdag i oktober et
stort tillykke.
Venlig hilsen redaktionen

Fødselsdagslisten

Nyt fra bestyrelsen

Svømmehals kort blev udsendt med sidste Boble. Såfremt man ikke har modtaget
svømmehals kortet skal i sende en mail til Peter hvorefter han vil sørge for at nye kort
laves. Husk man kan ikke komme ind uden svømmehals kort. Der er masser af plads i
svømmehalen om mandag så bare kom i gang. Hvis vi ikke kommer, risikere vi at miste
svømmehals tiderne.
Arbejdes dagen den 26 august blev gennemført som planlagt. 8 af tordenskjolds soldater, mødte op på dagen. Vi havde en hyggelig dag hvor alt udendørs træværk blev malet.
Ny arbejdes dag bliver arrangeret den 4 november kl 8.00. Denne dag skal der laves.
1) Tag på garage
2) Slibe gulv på første sal
Alle er velkommen. Tilmelding sker til Peter
Foreningernes dage den 1 og 2 september blev gennemført med stor succes. Køge
dykkerklub fik en anden plads i konkurrencen som var sponsoreret af Mølbak VVS. Se
foto andet sted i Boblen
Arrangementet gentages til næste år så vi skal allerede nu til at overveje hvilket arrangment klubben skal lave til næste år. Alle er velkommen til at komme med forslag. Mail
med forslag kan sendes til Peter.
UV Rugby holdet er rigtigt mange igen i år og de deler nu op så nogen træner tirsdag
og andre onsdag.

Hvis nogen har lyst trænger
klubhuset til en kost og svamp.

Det næste møde er:
Onsdag den 04 oktober 2006 klokken 19.00

På bestyrelsens vegne Anders Olsen

HUSK Julefrokost Lørdag d. 2 December
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DEADLINE
TIL BOBLEN
D. 19. OKTOBER
Olderne
Olderne mødes sidste fredag i måneden.
Husk tilmelding senest Onsdag.

Fredag d. 24 November
Svend Erik Jensen
Aksel
Jørgensen
Inge Birthe Rønholt

2006 Kl 18:30
56169546 faelleden-1@tennis.dk
56503512 akam@jacobsen.mail.dk
56788802 roenholt@mobilixnet.dk

Fredag d. 26 Januar
Knud
Kofoed
John
Dahlbæk
Jimmy
Lund

2007 Kl 18:30
56660415 kofoed@oncable.dk
60206741 dahlbaek@webspeed.dk
56650543 jimmy.lund@privat.dk

Har du lyst til at fiske, så skulle du deltage i efterårets UV- jagter. Det er spændende,
giver lidt motion og fisk til middagen.
I år afvikles Jagterne efter Forbundets point udregning, det kan måske gøre konkurrencen lidt mere spændende. Vi håber der vil komme mange deltagere i år. Der plejer
altid at blive fanget mange fisk på UV- jagterne. Hvis det er noget for dig, så skriv dig
på de ophængte tilmeldingslister i klubben.
Selv om du ikke har prøvet UV -jagt før, skal du ikke holde dig tilbage. Du kan få råd
og vejledning af de andre UV- jægere i klubben. Der er også udstyr at låne, hvis du
spørger nogle af de andre deltagere. Af dem kan du også få at vide, hvilket udstyr der
er påkrævet. Man skal også være i besiddelse af et gyldigt fiske tegn. Det indløses på
posthuset.
Der afholdes fire jagter på følgende dage d. 23/9 - 8/10 - 14/10 - 28/10.
NB: Træningen er begyndt i svømmehallen. Her kan alle også deltage.
Vi mødes på turene.
Tur udvalget.

UV-Jagt 2006

Opslagstavlen

Fredag d. 27 Oktober
2006 Kl 18:30
Ebbe
Refsgård
56314213 ebberefsgaard@stofanet.dk
Arne
Åbjerg Larsen 20789720
Lars
Andersen
56788366 cia-la-14@post.tele.dk

Så starter UV-JAGTEN

Fredag d. 23 Februar
2007 Kl 18:30
Gøsta
Persson
56652060 persson@oncable.dk
Ebbe
Refsgård
56314213 ebberefsgaard@stofanet.dk
Arne
Åbjerg Larsen 20789720

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

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

Billede fra Lysekile
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Dato
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*
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*
*
*
Klubhuset.

Turkalender 3 og 4 kvartal

Kalender

sø

Turkalender for 3. og 4. kvt. 2006

November

48 ma 27

Billede fra Lysekile
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Vragtur til Minestrygeren i Langelandsbælt
Minestryger M 1108
Med RIB båd

Afg. Klubben kl. 07.00
Max 8 personer
Pris: forbrug Ca. kr. 120,00
Afstand: ca. 11 smil.
Bund/Top: 29.00 24.00
Strøm: Kan forekomme
Vi sejler ud fra Stigsnæs havn.

Billeder fra Køge dykkerklubs stand på Køge Havn.
Vi fik en flot 2. Plads blandt alle de forskellige indslag
der deltog i Køge Festuge.

Minestryger M1108 Bund/Top: 29.00 24.00 Stævn: 360.00
Position: D.55:05,863 11:02,545
Beskrivelse: Kaldes også det 'skæve vrag' og Dr. Eric Baum.Armeret Tysk
trawler minesprængt under 2 verdenskrig. Vraget er meget velbevaret. Det
ligger på skrænten til dybtvandsruten og med en hældning på 20' til styrbord. Det nederste af dækket ligger i 24 m dybde. Der kan svømmes igennem styrehuset og flere steder kan man komme ind i vraget.
Der kommer ofte store skibe tæt forbi dyk stedet.
MULIGHED FOR AMMUNITION PÅ VRAGET.
Andersen Minestryger M 1108 fra Hamburg, tidligere fiskekutter Dr. Eichelbaum HH 233 Bygget i 1937 hos Howaldtswerke AG., Hamburg til H. Fock,
Hamburg, bygge-nr.769, 476 brt, ~1000 t, 53,8x8,30x4,65 m, en III-Exp. maskine på 850 psi, 1kedel, 12 kn.06.05.1939 Solgt til K. A. Gehrts, Hamburg.22.09.1939 Overtaget at Kriegsmarine som M 1108
(minestryger).13.04.1940 Kl. 13.45 kollideret med det danske dampskib
SCANDIA fra A/S D/SD.F.K., København, på 1709 brt. Et besætningsmedlem omkom.

Vragtur til Langelandsbælt

Køge festuge

Lørdag 28. oktober.

Turleder: Carsten Mølbak 21427000
Tilmelding: På tavlen i Klubben
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Super tilbud

Frømandskorpset gæster Køge Dykkerklub
Den 26. oktober 2006 kl. 1900

Foredrag

Foredrag om frømandskorpset
Forevisning af nyeste udstyr
Svømme teknik
Eventuelt

Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 29400110

Med venlig hilsen
Peter Barakonyi
CMAS Nitrox blender kursus
7. – 8. og 14. nov.
Kurset består af to teoriaftner og en praktikaften

Den 9. september gik turen til Lillebælt, så tidlig op, efter nogens menig,
alt for tidligt.
Vi fik alle 2 gode strand dyk, med masser af liv. Der var masser af snegle,
eremitkrebs og søstjerner.
Der blev også set fladfisk, hornfisk og ulke.
En rigtig hyggelig dag.

Lissi

Lillebælt ammoniak havnen

1.
2.
3.
4.

Tur til Lillebælt

Når du nu har et Nitrox certifikat hvorfor så ikke selv kunne blande den ønskede gas og
samtidig lære at servicere det udstyr man anvender. Du lære de forskellige blandings
tekniker og hvorledes man renser flasker så de er i Oxygen service.
Forudsætninger for at deltage::
Du skal være mindst 18 år.
CMAS Basic nitrox eller tilsvarende
Kursus beløb: 1.000,00 inkl. certifikat og lærebogen.
Tilmelding: Moelbak@post7.tele.dk eller på listen i Klubben.
Hvis der er spørgsmål så ring 21427000 eller skriv en e-mail
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Instruktør Carsten Mølbak
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Turen gik til Lysekil
Efter at være blevet udnævnt til skrivende reporter for turen til Lysekil, det er helt sikkert at dem,
der tog beslutningen ikke var helt med på hvad dette kunne indebære.
Vi startede med et informationsmøde, hvor jeg som helt ny på turen blev meget duperet over den
indkøbsliste, der blev fremlagt til at stille den værste sult. Her begyndte jeg at frygte, at vi ikke kunne nå i vandet for bare mad, men jeg skulle blive klogere.

Men af sted gik det så torsdag eftermiddag i to biler. Jeg var så heldig at få en der sagde at han
ikke havde noget i mod at skulle køre noget af vejen. Jeg tog ham på ordet midt på den svenske
motorvej, hvor vi havde stop pga. en ulykke længere forude, så jeg benyttede tiden til at bytte
plads med den nye chauffør. ( han kom til at køre det meste af vejen)

Tur til Lysekil

Vel ankommet til Fossen Camping blev vi indlogeret i tre hytter, fik en kop kaffe for så at se på
dynerne, det skal her bemærkes at lamellerne er udmærket at ligge på.
Fredag morgen var der møde i førerbunkeren( der var maden) og dagens dyk blev planlagt. Efter
et overdådigt morgenmåltid, trillede vi alle ned af bakken til de to andre hytter for at få dem med i
vandet. Dagens første dyk var en suveræn oplevelse for en ny på Lysekil, men nej hvor jeg frøs,
da jeg kom op, så jeg valgte at få tørret min VÅDDRAGT og først hoppe i vandet om aften til nattedykket.
Hvor var vi heldige, vi havde vor madmor, der sørgede rigtigt godt for os, sikken en frokost. Alle
andre brugte eftermiddagen til endnu et dyk i deres tørdragter og jeg slog mave i solen.
Det skal oplyses at for fremtiden må der IKKE tages fodtøj med på turen med snørebånd!! Fordi
det giver bare en tur på skadestuen med en revnet knogle og armen i slynge herefter.
Men sko med pigge er en god ting for, da det var tid til aftensmaden blev der kaldt til samling, Mølbakbilen skulle skubbes i gang, vi troede det var en and, men nej den skulle skubbes i gang og
selvfølgelig op af bakke. Så godt sultne efter den omgang motion, blev vi igen kongeligt forplejet.
Jeg begyndte at forstå hvorfor vi skulle have så meget mad med.
Så var alle klar til nattedykket, efter at have skubbet Mølbakbilen i gang, denne gang ned af bakke,
vel ankommet til Jordfald var der først en del debat om vi ville betale 40 svenske kroner pr. dykker
for at dykke i havnen, men et par raske drenge talte med havnefogden og vi enes om 100 svenske
kroner + et par dåseøl for alle dykkerne. Pengene og øllet blev afleveret og bilerne bliver tømt for
udstyr. Her kan jeg ikke finde min våddragt, jeg var helt sikker på at den skulle vær på bilen, da
den var hængt på en bøjle så den kunne tørre. Tilbage til campingpladsen for at lede efter den. Vi
fandt den pænt foldet sammen og lagt ved siden af skraldespanden!! Jeg ved godt at jeg har svoret på, at nu køber jeg en tørdragt, men det var ikke med i beregningerne, at det skulle være mellem formiddagsdykket og natdykket. Tilbage til de andre i rivende fart, her tror jeg nok min dykkermakker seriøst overvejede om han kom levende i vandet efter den tur. Omklædning på rekordtid
og i vandet. Hold da op med morild. Det var et helt super fedt dyk. Men man skal passe på når
man bliver sat sammen med en af de gamle. For det er åbenbart sjovt at snige sig op på andre
dykkere med lygten slukket for så at tænde den lige før man støder hovederne sammen.
Efter nattedykket havde vi alle travlt med at få Mølbakbilen i gang, at vi helt glemte at drikke en øl
med Torben. Dette blev kraftigt påtalt lørdag aften. Fy skamme, det skal aldrig ske igen.( jeg var
her blevet forsigtig og tog min våddragt i min egen bil)
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Lørdag morgen må den ene dykkerleder melde pas p.g.a. en mavevirus og må ligge underdrejet
hele dagen. Samtidig ankommer den sidste dykker fra Danmark, der hjemme har ligget med en
mavevirus. Der bliver nu sendt en stafet ud efter brændstof til komprassorene samt et nyt batteri til
Mølbakbilen, da vi var ved at få lange arme af al den skubben bil. Men Mølbakbilen bliver skubbet i
gang så vi kan nå at få opstillet grejet til formiddags dyk. Havde igen et rigtigt flot dyk, men min
makker havde lige glemt at fortælle, at han var begyndt at fotografere, så jeg udnævnte mig selv
som lysmester. Sikke et flot billede vi fik af en stor hummer.

Søndag morgen var der en svag tendens til afmatning, men formiddagsdykket blev planlagt, hytterne tømt for personlige ejendele, porcelænet sat tilbage i skabene, hytterne rengjort og så var vi
klar til det sidste dyk. Vejret var helt perfekt, ingen vind, høj sol og temperaturen var på vej op mod
de 25 grader. For mit vedkommende fik jeg afprøvet standby dykkernes hurtighed, Oxy-boxens
indhold og gennemgået et rigtigt røvdyk. Men alle var super professionelle og der var ingen sure
miner over at mit dyk gik i ged, der var helt styr på procedurerne, når man leger Peder Skrammissil, så jeg har kun rosende ord til alle de” gamle” i klubben.
Turen hjem var ret begivenheds løs for min bil, mens den anden bil besluttede at nu var det dens
tur til at være på tværs. Den har åbenbart været godt gal i skralden for generatoren stod helt af.
Efter et besøg på et værksted hvor bilen lettede den ejer for flere tusinde kroner, gik det endeligt af
for den lige så.
Så kl. 22.00 var der afhentning/tømning af Mølbakbilen ved klubben.
For mig som ny på turen, har det været en hel suveræn god oplevelse at være med. Jeg kan kun
sige til andre, der endnu ikke har været med: PRØV DET!!. Der er ikke noget klatring på store
sten, mærkelige trapper der skal overvindes før man går i vandet. Forplejningen er helt i top, så
med lidt held kan man trille lige i vandet. Jeg vil gerne med til næste år dog vil denne tur foregå i
TØRDRAGT!!!!.
Niels Bay

Kullen Søndag d.19/11
Endagstur:
Afgang fra klubben kl. 7.00
Deltagelse: alle kan deltage
Pris: ca. 250 kr.
Antal dyk: 2
Vi kører fra klubben samlet, i så få biler som muligt.. Husk en stor
(gerne kage) og drikkelse..
Vi tager gummibåden med….

madpakke

CMAS Nitrox blender kursus / Kullen

Ugen efter om onsdagen stillede vi så med alt vor udstyr, der skulle på Mølbakbilen og her bliver
man igen mindet om, hvor stort et udstyrsstykke dykning egentlig er. For bilen blev hurtigt proppet
med grej og jeg begyndte at spekulere på om der nu var plads til maden!!

Eftermiddagsdykket sprang jeg over, igen p.g.a.( jeg skal nok købe en tørdragt), og efter den frokost kunne jeg slå mave igen igen. Jeg var dog nede ved eftermiddagsdykkerne for at nyde det
gode vejr, vi sad i solen i læ og temperaturen kom op på 24 grader. Efter at have sikret sig at ens
grej inklusive våddragt var på Mølbakbilen, var det en sand fornøjelse at se den starte uden først
at skulle den i gang, men så var Torben bil åbenbart blevet jaloux på al den opmærksomhed Mølbakbilen havde fået, så nu var det dens tur til at blive skubbet i gang.
Festmiddagen lørdag aften var flot, vi var alle bænket i førerbunkeren, med hvid dug med Dannebrog på, røde og hvide servietter i glassene der var ikke et øje tørt. Her kom vor ene dykkerleder
tilbage til overfladen, efter en dag i sengen. Vor kære madmor havde også haft et par raske drenge som køkkenhjælpere. Dem fik hun forærende fordi de havde lidt svært ved at forstå at den
maksimale bunddybde!!!!!!!.efter igen at have spist sig en pukkel til, trillede vi ned af bakken til de
to andre hytter, der nu blev stuvende fulde af dykkere.

Tilmelding i klubben på tavlen.. eller til Niels og Jesper
Evt. spørgsmål…. kan også mailes til.
E-mail-adresser:
nbay@webspeed.dk
jesper.jytte@os.dk
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