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Tillykke
Referat af bestyrelses møde den 1 November 2006
Mødedeltagere: Peter, Jan, Hanne, Anders, Poul, Henrik + Carsten Mølbak og Peer
Christiansen
Afbud: Charlotte

Venlig hilsen redaktionen

Kontingent: Desværre er der en del som er bagud med indbetalingen af kontingent.
De værste syndere vil få en opmærksomhed med i Boblen. Som vil beskriver vilkårne
såfremt der ikke betales.

Fødselsdagslisten

Nyt fra bestyrelsen

Post:
Diverse regninger.

Vi ønsker alle der har fødselsdag i November
et stort tillykke.

Fremtiden for Klubbens hjemmeside blev diskuteret sammen med Carsten og Peer.
Der arbejdes nu videre med en kalender som i foråret skulle være klar til at overtage
alle tilmeldinger lige fra dykkere turer til mad aftener. Der vil følge mere info om dette
i starten af det nye år.
Klubbens fremtidige virkemåde blev diskuteret. Dette emne er noget som vi i de
kommende år kommer til at snakke meget mere om. Grundet den generelle
holdningsændring fra at mange mennesker var klub mennesker som blev tiltrukket af
fælles skabet til at mange ønsker hurtige og intensive oplevelser og f.eks ikke ønsker
at være med til at male hus.

Det næste møde er:
Onsdag den 06 December 2006 klokken 19.00

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

På bestyrelsens vegne Anders Olsen
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DEADLINE
TIL BOBLEN
D. 21. December
Olderne

2007

Fredag d. 26 Januar
Knud
Kofoed
John
Dahlbæk
Jimmy
Lund

11. januar & 18. januar

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

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

Ifølge klubbens vedtægter skal alle medlemmer, der benytter klubbens
kompresser have efterset deres dykkerflasker som ikke er i
oxygenservice, en gang årligt og påsat årets farve.
Samtidig indkaldes alle dykkerflasker der skal trykprøves i år 2007 og
som ønsker at deltage i klubbens kollektiv trykprøves. Dette gælder også
for flasker i oxygenservice
Flasker til trykprøvning bliver indleveret fredag den 19. januar og
forventes tilbage torsdag den 25. Januar.

Flaskeeftersyn

Opslagstavlen

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

OBS: Husk at møde op og undgå gebyret på 100 kr.
for et eftersyn uden for tid.
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

Materieludvalget
Carsten
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Resultat:
Haslev

Køge

2-5

Siden sidst:
Det var en mørk søndag aften i november.
Et afbudsramt Køgehold på otte tøffede til
udekamp mod Haslev.
I planlægningsfasen traf vi en kollektiv beslutning: For at presse os selv ville vi begynde kampen med at forære Haslev tre
mål i første halvleg. Hvad det angår, ydede
vi en suveræn skuespilspræstation, så ingen udenforstående kunne være i tvivl. ”De
kæmpede virkeligt for sagen,” udtalte den
lokale pressemedarbejder f.eks.
I pausen besluttede vi at udskyde afklapsningen af Haslev til forårets kamp Det er jo
vigtigt med spænding i ligaen. Derfor nøjedes vi med en halvleg på 2-2 :-)

To 1

Ti

Fr

2

To 4
Fr

2

3

Topscorerliste

Sø 4

Klubaften, maddag, foredrag

5

6

Sø 7

On 7

Ma 8

To 8

Ti

Fr

9

6

Lø 10

To 11 Klubaften

Sø 11
7

Klubaften

9

On 10

12

Klubaften, maddag

Ma 5
Ti

Ma 12

Lø 13

Ti

Sø 14 Tur Sinne Nordfisk kl.7

On 14

Ma 15

To 15 Klubaften

Ti

Fr

16

13

16

On 17

Lø 17

To 18 Klubaften

Sø 18

Fr
Mål

2

Lø 6

Fr

Klubaften, maddag

Lø 3

On 3

Jens

Navn

Ma 1

19

8

Ma 19

Lø 20

Ti

Sø 21

On 21

Ma 22

To 22 Klubaften, Deadline Boblen

2

Ti

Fr

Jens Holck

2

On 24

Lø 24

Claus Fertin

1

To 25 Klubaften, Deadline Boblen

Sø 25

Kenneth Andersen

1

Michael Meihlen

1

Michael L Petersen

5

Thomas S Olsen

3

Peter Bruun

2

Peer Christensen

4

Fr

5

23

26

9

Kalender

Køge dykkerklub´s undervandsrugby hold

Hold

20

23

Ma 26

Lø 27

Ti

27

Sø 28

On 28

Ma 29
Ti

30

On 31

15

November
on 1
to

2

fr

3

lø

4

Klubaften, maddag

Kalender

4
8

14

lø

2

sø

3

Julefrokost

5

on

6

7

to

7

on 8

fr

8

lø

9

sø

10 Naturdyk kridt pieer Stevns kl. 8

6

ti

to

9

fr

10

lø

11 Tur til Martina

Klubaften

Klubaften, maddag

50 ma 11
ti

12

on

13

m
a

13

ti

14

to

14 Klubaften

on 15

fr

15

to

16 Klubaften

lø

16

fr

17

sø

17

lø

18

51 ma 18

sø 19 Tur til Kullen

ti

19

m
a

20

on

20

ti

21

to

21 Klubaften, Deadline Boblen

on 22

fr

22

to

23 Klubaften, deadline Boblen

lø

23

fr

24

sø

24

lø

25

52 ma 25

sø 26 Naturdyk

ti

26

m
a

27

on

27

ti

28

to

28 Klubaften

on 29

fr

29

to

lø

30

sø

31 Nytårsdyk kl. 10

30 Klubaften

Foredrag dyk på Grønland

4
7

1

ti

m
a

sø 12
4
6

fr

49 ma 4

sø 5
4
5

December

Billeder fra foredraget med Frømandskorpset

7

Lækkert vand ved Kullen
Det er godt nok mørkt, når vækkeuret larmer kl. 5.58 en søndag morgen, og datoen er 19. november. Og selv om astronomerne har bebudet mulighed for at se meteorregn mod sydøst, hvis det da
ellers ikke er overskyet - så skal der mere til at trække en ud fra den lune dyne.
Men en dykkertur til Kullen sammen med andre ligesindede, morgenduelige mennesker, er det,
som kan lokke en ud fra dynen.
Seks mand og en kvinde i Mølbachs VW rugbrød, trækkende klubbens gummibåd, samt en extra
bagagevogn udgjorde karavanen, som drog østover præcist kl. 07.00.
Med GPS’en som ufejlbarlig vejviser parkerede vi 2 timer senere i Arild havn, for lige der forventedes læ for den af meteorologisk varslede kuling. Den udeblev så i øvrigt, og solen lod sig i oven i
købet se, selvom Kullens klipper viste sig at skygge for den resten af dagen.

Nytårsdyk

Der var observeret dønninger på vandet, men ifølge Jesper var det ikke noget at tale om. Det blev
der alligevel med Carsten ved roret. Selv om han efter bedste evne forsøgte at få båden til at plane
på toppen af dønningerne, lykkedes det ikke hver gang. Men Niels, som havde fået ondt i ryggen af
uvant fysisk arbejde dagen i forvejen, fik effektiv ”kiropraktor” behandling, hver gang båden fandt
mellemrummet mellem dønningerne. Det fik vi andre for øvrigt også!!

Nytårsdyk 2006
Så er året ved at løbe ud, men der er som de andre år mulighed for at
komme i vandet på årets sidste dag.
Hvis der er nogle som er i tvivl er det søndag d. 31/12.
Vi mødes i klubhuset så vi er klar til at dykke kl. 10.00.
Vi tager et dyk ved molen i havnebassinet, og hvis det er godt vejr, kan
man blive sejlet ud med gummibåden.
Skulle der være nogle der ikke skal i vandet, er der igen i år lidt at spise,
champagne og

kransekage.

Det koster kr. 30.00 pr. person og man kan tilmelde sig på tavlen i
klubben eller sende en mail til mig.

pw@nils-wium.dk
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God jul og godt nytår
Formanden.

Teknik er en fantastisk ting, hvis man ellers kan skelne imellem, hvad der er knob og hvad der er
dybde på navigatoren, og efter en konstatering af at det måtte være dybden, som var 20, ankrede
vi op for dagens dyk.
Vandet så klart og rimeligt roligt ud, og parolen var af hensyn til årstid og temperatur et max. 40
minutters dyk med udgangspunkt på 20 meter og så alt efter temperament gradvist op igen. Det
gav sig i øvrigt rimeligt nemt, da der på ca. 20 meter var under 1 meter sigtbarhed og kedelig sandbund.
Valget var nemt- ind til klipperne og super sigtbarhed fra 12 meter og opefter.
Og der var nok at se på: Kæmpe blåmuslinger, søstjerner, krabber og eremitkrebs, discogopler?!
(var der nogen, der sagde dykkerrus?) , dresserede hesterejer og andre spændende væsener.
Også under vandet er det efterår, hvor vandplanterne skifter farve ligesom deres oversøiske artsfæller.
Carsten mente at have set kæmpetorsk og Niels at have set store hummere – men dokumentation
savnes!
Med et ulige antal dykkere havde Carsten ofret sig til to dykninger - et første og sidste dyk-, så det
var tænderklaprende og med rystende fingre, at startnøglen blev sat i tændingen på bådmotoren
for tilbageturen til Arild havn. At ondsindede personer havde gemt matadormixen var næsten ved at
skabe panikstemning, men den blev fundet, og med vinden i ryggen gik det for fuld hammer i bedste jægerkorpsstil tilbage til havnen. Ja der var så lige en kasket, som skulle fiskes op, og lige nogle svømmefugle , som skulle motioneres.

Tur til Kullen d.19 november

Båden i vandet, dykkergrejet læsset, dragterne krænget på (de fleste i luksus, næsten tætte
tørdragter) og medbringende livsnødvendige artikler som oxyboks og matadormix stævnede vi ud
for at finde det optimale dykkersted.

Efter oprydning og ophaling af båd fik både madpakker og Janniks wienerbrød ben at gå på, og så
var det ellers afgang retur til Køge. Nogen sov og nogen kørte, uden at det heldigvis indebar sammenfald.
Endnu en herlig bekræftelse af miljøet i Køge Dykkerklub, og af Kullen som et fantastisk dejligt dykkervand.
Og så lige en tak til Jesper og Niels for en vel tilrettelagt og gennemført tur.

Søren
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Trimix tur til Sogn-fjord Norge

Sinne Nordfisk
Eller Anemone vraget
Ja hvorfor ikke
Med Wotan
Søndag 14. januar 2007 Kl. 8.15 . Afgang fra Kalkbrænderihaven
Ja! jeg ved godt det vinter, men hvorfor ikke prøve!!
Turleder: Carsten Mølbak . Tlf. 56639535 eller e-mail moelbak@post7.tele.dk
Dybde top 18 m bund 22 m. Der er planlagt 1 langt dyk p.g.a. årstiden
Dansk fisketrawler bygget i 1959, skibet var på 131 brt. 700 hk maskine, bygget i 1959

Fortsættelse følger i næste nr. af Boblen ;-))

Sinne Nordfisk kolliderede 28. februar 1978, med M.S. Oliver Twist i tæt tåge og sank,
alle blev redet. Vragets mange besøgende vidner om, der er tale om et begyndervrag,
Vraget er næsten intakt og dybden er kun hhv. 18 meter til dækket og 22 meter til bunden. Det er muligt at svømme ind i lastrummet, hvor der bl.a. ligger en del fiskekasser.
Der er en smule net på vraget. Styrhuset er med tiden faldet en del sammen, men ellers
er vraget intakt. Der er en del fiskeliv af småfisk og der bor også et på Stenbider. Hvis
man er lystfisker kan man altid finde en håndfuld nye pirke.

Peter T. Barakonyi

Selv om det vinter og koldt er der gode læ muligheder og en varm kahyt på Wotan.
Sigten på den årstid er normalt rigtig god.

Mød op til årets første vragdyk!!!!!

Godt nytår

Der er afgang fra Køge dykkerklub kl. 7,00

Årets første Vragdyk Sinne Nordfisk

INGER VI:
Vraget som vi først skal dykke på hedder Inger VI. Desværre har jeg pt. ikke noget billede eller info om vraget. Vi ankommer og gør bådene klar, da vi er færdige og alle er
klar, sejler vi det korte stykke fra kysten og ud til dykker stedet. Her efter lader vi os
glide ned i dybet, Jesper føre an og Robert, Peter W, og jeg følger efter. Skibet ligger
meget tæt på land, så vi følger skråningen fra land til vi ser vraget. Det er en dejlig fornemmelse igen at være i det våde element, lygterne tændes en efter en og man fornemmer den ro der er her nede. Vi rammer stævnen og svømmer langs siden til vi møder et af de mega store lastrum. Solen stråler fra overfladen kan godt nå helt her ned
det er bare flot, vi svømmer ind i vraget det er meget åben så der er overhovedet ingen
fare. Vi har nået vores max dybde 47m efter 9 min og svømmer rundt på denne dybde
og hygger os ca. 4 min før vi stille og roligt søger op ad langs vraget. På 33 m dybde
laver vi gas skift og går fra vores TX blanding over på vores EAN36, det sætter fart på
afgasningen og sætter vores deko tid ned. Næste gas skifte er ved 9 m, her skifter vi til
EAN80. Efter gas skift søger vi mod det sidste lange deko stop. På 6 m skal vi ligge i
15 m, det syntes måske som lang tid men det går faktisk stærkt. Måske fordi man kan
køre hel sit dyk igennem og analysere hvad var godt og om der er brug for justering,
det er ganske hyggeligt. Efter en Run time på 20 min dykker tid er vi i overfladen efter
62 min i alt. En stor smiely og er rigtig godt start dyk. Efter vi har klædt om og hilst på
vores ny ankommende venner Morten, Thorsten og Kim kigger jeg på min ene Ecco
støvle og smider den væk med tåre i øjende. De ny ankommende gør også klar til at
dykke og mens de er ude, har jeg fortalt Robert at støvlen er smidt ud. Robert syntes
det er en meget dårlig ide, tænk nu hvis vi kommer den vej forbi på hjem vejen. Jesper
og Jens gør opmærksom på at det gør vi ikke, men jeg samler den alligevel op og
gemmer den.

Vi samles i så få biler som muligt, der vil være varevogn til grej samt fællesudstyr
Udgiften til denne tur er skib kr. 250,00 + fællestransport
Tilmelding: på tavlen i klubben eller e-mail moelbak@post7.tele.dk
Vi glæder os til en god tur
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Carsten Mølbak
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Trimix uddannelse.
Deltager:
Peter Wirum Køge, Lars Bock Køge, Robert Zimmermann Køge, Jens H. Truelsen Helsingør, Peter Barakonyi Køge, Kim Knudsen Herning, Thorsten Herning, Morten Fogh
Svendborg.
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Vi er 4 stykker der tilmeldt os Trimix uddannelsen i IANTD regi, Lars Bock, Peter Wirum, Robert Zimmermann og rosinen i pølseenden mig.
Selve uddannelsen som teori forgår hjemme på gården hos Jesper, det blev til en del
aftner med god spørgelyst og mange svar. Vand øvelserne blev udført i Rødvig som vi
alle kender så godt.
Efter teori og vand øvelser skal vi til Norge for at afprøve det vi havde lært. Peter W,
Robert, Jesper og jeg mødes i klubben lørdag D.16. sept. kl. 07.00, Lars måtte desværre i sidste øjeblik melde afbud pga. problemer på arbejdet. Vi pakkede den lille C4
båd sammen, kompressoren, O2 og He flasker. Personligt udstyr så som dobb. 15 flasker, stage osv. Grejet bliver fordelt på 2 biler samt en trailer, herefter kørte vi til Helsingør for at samle Jens H. Truelsen op. Jens er tilknyttet Helsingør dykkerklub og står
for logistik i samarbejde med Peter W. for turen. Endnu en båd samt kompressor og
udstyr skal presses ind i de 2 biler. Det lykkedes og bilerne er nu rigtig godt læsset. Nu
er nu endelig klar til at starte på en uges dykning i de Norske fjorde. Vi køre gennem
Sverige og krydsede grænsen til Norge, køreturen tage ca. 14 til 15 timer. Mørket har
sænket sig da vi når de Norske fjelde, pludselig stopper Jesper i den forreste bil. 3 piger vil køres til den lokale pub og flinke som vi er, vil vi da gerne opfylde deres ønske
så ind i bilen med jer. Uheldigvis da de hopper ind, falder min ene Ecco støvle til 1200
kr. ud af bilen. Det opdager vi først ca.15 km efter vi har sat vores 3 blaffer af ved deres lokale pub. Jeg bander og er helt nede i kælderen, det var bare sådan nogle fede
støvler, og nu er den ene bare tabt øv. Vi overnattede på en rasteplads og næste morgen kørte vi ca. 2 timer mere så var vi fremme ved vores første dykkersted.

Fakta:
Det skal lige understreges, før man giver sig i kast med trimix uddannelsen, er der en
række faktorer der skal være på plads som f. eks. antal dyk og dybde, fysik, mental omstilling da Trimix ikke er helt ufarligt men med den rette indstilling og uddannelse er det
intet problem. Går man med tanker på tage en teknisk dykker uddannelse, kan jeg varmt
anbefale bogen ”Dykning” skrevet af Christian Sloth og Thomas de Richelieu.

Trimix tur til Sogn-fjord Norge

Trimix tur til Sogn-fjord Norge

Trimix Instruktør Træner:
Jesper Østergaard Køge.

Hvad for vi så ud af det…??????
Trimix giver en lang række fordele ved dyk fra 30 m og der ned efter. Vi ved at fra ca. 27
m dybde begynder vi at blive narkotisk påvirket af nitrogenet, det bevirker bl.a at vores
reaktions evne bliver nedsat og vi har svært ved at huske ting vi har set nede på f. eks et
vrag. Simple opgaver kan virke vanskelige at løse. Ved at fylde He i flaskerne kan vi gøre vores dykning endnu mere sikker. Vi sænker nitrogenet endnu mere ved at erstatter
det med He som også er en inert gas art men den er ikke narkotisk. He absorberes i vævet 2,65 gange hurtigere end N2. De mellem og langsomme væv som f. eks muskler,
fedt, knogler på gasser hurtigere. Vi skal derfor være ekstra opmærksomme når vi dykker ud, ved ikke at stige for hurtigt og holde undervejs på bestemte deko trin for at af
gasse. Det er nogle af de ting man lærer på kursuset. Opstigningen er meget vigtig da
He også af gasser meget hurtigere og He bobler i blodet er ikke godt. Nu kan vi hygge
os på dyk som f. eks Inger VI og være på 47 m dybde men kun have en narkotisk påvirkning som dykkede vi på 23 m er det ikke bare fedt og svaret er, jo det er det.

Lidt info om Trimix:
Planen er at starte blødt op med et første dyk til 47 m. Blandingen som vi har lavet
hjemme fra kaldes (TX 20/35) 20 % O2 og 35 % He (Helium).
N2 = 45 % END
(Equivaient Nitrogen Depth) = 23 m. Rejse gas er en EAN36 og deko gas EAN80. På
denne TX blanding kan vi dykke ned til 47 m og have en narkotisk påvirkning som var
vi på 23 m… ok se nu begynder det at være spændende. Som Nitrox er Trimix også en
form for trylle gas med Nitrox sænker vi nitrogenet og erstatter det med mere O2. Ved
at sænke nitrogenet, kan vi skåne vores væv, mindre overflade tid før næste dyk, længere bund tid på forudbestemte dybder. Trimix er den 3 gas art som er i flaskerne når
man dykker Trimix nemlig O2, N2 og He.
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