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Referat af bestyrelses møde den 03 Juni 2008
Mødedeltagere: Peter, Jan, Hanne, Bjarne, Robert, Poul, Anders

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

Afbud: Ingen
Post. Diverse klub blade fra andre klubber (ligger på kabyssen), diverse regninger.
Peter informerede om at Lars Andersen et særdelse aktivt medlem af olderklubben
desværre gik bort efter lang tids sygdom den 23 maj. Se mindeord andet sted i Boblen.

Fredag d. 29 August 2008 Kl. 18:30
Svend Erik Jensen
56169546 kogej@privat.dk
Connie
Andersen 56788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk *
Inge Birthe Rønholt
56788802 roenholt@mobilixnet.dk *

Det nye kontinuerlig fylde anlæg vil blive sat op omkring uge 25. Se mere info andet sted i
Boblen.

Fredag d. 26 September 2008 Kl. 18:30
Jimmy
Lund
56650543 jimmy.lund@privat.dk
Anne-Marie Jørgensen 56503512 akam@jacobsen.mail.dk

Dykningens dag blev en stor succes set i forhold til hvor mange som var ude og dykke på
Dannebrog. En del omkring arrangmentet skal dog evalueres og gøres bedre næste år.

John

Reglerne for udlejning af klubhuset vil blive opdateret og ophængt i klubben.
Mappen med bådfører er nu opdateret, så det er muligt at se hvem som må sejle klubbens
store gummibåd.

Dahlbæk

60206741 dahlbaek@webspeed.dk

Tilmelding til madhold kan ske ved at ringe til madholdet
eller ved at sende en eMail til oldernekoege@gmail.com

Grundet manglende tilmelding til arbejdesweekenden tors den 12 juni og lør den 14 juni
har bestyrelsen besluttet at betale for at få udført arbejdet med at ligge nyt tag på bådskuret. Både Bygma og Icopal har tilbudt at yde et rundhåndet bidrag til det nye tag så udgifterne kan holdes nede på et minimum.
Angående vores kollektive dykker forsikring dækker den ikke skader opstået i forbindelse
med UV rugby. (f.eks tandskader) Det betyder at dem som spiller UV rugby selv skal have
en fritids og ulykkes forsikring.

Det næste møde er:
Tirsdag den 12 august 2008 klokken 19.00

Boblen holder sommerferie i Juli så
næste DEADLINE
TIL BOBLEN er
D. 28 August

Opslagstavlen

Bestyrelsesmøde

De tekniske problemer med kontingent opkrævningerne er desværre stadigvæk ikke løst
hvilket betyder at der stadigvæk er nogle som ikke har modtaget en opkrævning for første
kvartal. PBS arbejder på sagen og vi håber at der snart findes en løsning.

Fredag d. 25 Juli 2008 Kl. 18:30
Gøsta
Persson
56652060 persson@oncable.dk
Ebbe
Refsgård
56314213 ebberefsgaard@stofanet.dk
Arne Åbjerg Larsen
20789720 arne@aabjerg.dk

På bestyrelsens vegne Anders Olsen
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Svømmehaldskort

Klubaften

Dykningensdag.
Så kom dagen vi alle har ventet på ”Dykningensdag” Mange klubber havde lagt et stort
arbejde for dagen. I år blev det holdt i Køge dykkerklubs lokaler. Flg. var med til det store
arbejde, Solrød dykkerklub, Haslev dykkerklub, Stevns dykkerskole, Skibet Hydrofobia
og Køge dykkerklub.
Døren blev åbnet kl. 08.00 og indskrivning kunne sættes i gang. Der var mulighed for at
få et rigtig prøve dyk i åbent vand, under sikre forhold med instruktører fra Solrød og Køge dykkerklub.
I år var det lykkedes os at få tilladelse til at dykke på det fredet vrag Danneborge.
Alle talte meget om vejret, for sidste år var det regn, sol og regn. Det var med stor glæde
at solen valgte at bage hele dagen, men desværre havde vi en frisk vind på mellem 6 til 8
s/m. Vi valgte at gennemføre sejladserne med rib ud til Hydrofobia som var ankret op ved
vraget.
4 rib både sejlede frem og tilbage fra Køge lystbåde havn, og ud til Hydrofobia hvor dykkerne blev noteret og gjort klar til dyk.
Sejlturen ud og hjem var en hård tur, men alligevel ville ca. 50 – 60 dykkere se dette
stykke historie. For at få lov til at dykke på Danneborge, skulle alle dykker underskrive en
erklæring på at intet måtte røres eller tages op fra vraget. Alle var indforstået med dette
og de første dykkere blev sejlet ud ved kl. 09.30 tiden.
Selv var jeg med på første tur for at observere om det var muligt at dykke på vraget. Min
makker og jeg bliver sendt ned og kunne konstatere at sigtet var fint, mellem 6 til 10 meter, og en meget svag strøm ”perfekt” Efter 30 min på 12 meters dybde kom vi op med en
rigtig god fornemmelse i maven, det bliver en rigtig fed dag ;-).
Danneborge ligger spredt over et pænt stort område på bunden, der er rigtig mange flotte
detaljer at se. Nu bliver der givet grønt lys og dykkerne kan hoppe i vandet og opleve
dette historiske vrag.
Hele dagen igennem bliver en let strøm af dykkere fragtet frem og tilbage af de 4 rib både. Til prøve dyk var der omkring en 10 – 12 stykker som ville prøve.
Alt i år gik efter planen, når folk var færdige med at dykke kunne de se og opleve en rigtig hyggelig dykker klub som Køge er.
Der blev vist dias show fra div. dykker ture, og man kunne købe vand, øl, kaffe eller spise
pølser. Der blev snakket lystigt hen over baren og mange sagde tak for en fed dag.

Dykningensdag

Kalender

28

T

Hele arrangementet sluttede kl. 16.00 Solrød dykkerklub, Køge dykkerklub, Haslev dykkerklub, Stevns dykkerskole, og Hydrofobia siger tak til alle der mødte op og gjorde Dykningensdag til en rigtig hygge og sjov dag. Vi vender frygtelig tilbage næste år.
Mvh.
Stevns dykkerskole / Køge dykkerklub / Solrød dykkerklub
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Mindeord
Fredag morgen d. 25. maj 2008 døde Lars Andersen på Karise Plejehjem efter lang tids
sygdom.
Lars - også kaldet Lasse - var medlem af Køge Dykkerklub i rigtig mange år og har
gennem årene lagt et stort arbejde her.
I 70`erne da klubben flyttede ind i det gamle gasværk på Køge Havn var Lasse med til at
sætte lokalerne i stand. Og da klubhuset på Lystbådehavnen blev bygget stillede Lasse
også op. Det var jern og metalarbejde der var Lasses specialitet. Skulle vi andre have
lavet noget hjalp han også gerne.

Mindeord

På Oldernes og Bestyrelsens vegne
Svend Erik

Denne gang var det ved fyret i Svaneke. Her er der en lille havn og badebro med vippe
og rutsjebane.
Vi fik et godt dyk igen med flot natur i koldt vand på 45 minutter. Sidst på dykket kom vi
ind på lavt vand 3-4 meter, her var der et helt grønt græstæppe hvor der lå flotte fladfisk,
det ligne nærmest en udstilling, så vi tog 2 stk. som vi kunne vise til de 2 små, efter endt
fremvisning blev de lagt tilbage i udstillingen.

Dykkertur til Bornholm

Lasse lagde også et stort arbejde i Forbundet. Gennem mere end 25 år stod han for
luftanalyser og kompressorkurser i Danmark.
Da seniorklubben Olderne blev dannet var Lasse og Connie selvfølgelig med her også.
Han vil blive savnet som den gode kammerat han var.
Vore tanker går til Connie og familien i denne svære tid.
Æret være Lasses minde.

Det var et par flotte dyk vi fik, så det er ikke sidste gang i kommer til Bornholm for at dykke.
Vi tog hurtigfærgen til Ystad, og det tager 4 timer fra vi vinkede farvel i Svaneke til vi var
tilbage i Køge.
En dykkerhilsen
Fra Wium
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Dykkertur til Bornholm
Efter en pæn opfordring fra vores redaktør, kommer der her en lille historie far en tur til
maj måned
Der vat ikke gået mere end 10 dage efter vi var kommet hjem fra Kullen, så skulle
dykkerydstyret, pakkes igen. Denne gang skulle vi til Bornholm.
Vi tog natfærgen fra Køge torsdag aften, og skulle være der til tirsdag, så der var tid
til 2 dyk.

Dykkertur til Bornholm

Tur til Lysekil
Så er der igen i år planlagt tur til Lysekil lidt nord for Gøteborg fra d. 10/9-14/9-08.
I år vil vi prøve et nyt sted… lige ved side af Jord fall… dem som ved hvor det er…
Vi har plads til 20 dykkere, og familien er meget velkommen, i alt ca. 30
Det bliver kun naturdyk, hvor alle kan deltage, om man er øvet eller ny…
Vi har lejet et område hvor der er flere hytter, egen bådebro og 2 stk. sauna
Den store gummibåd tager vi med… så vi kan komme lidt omkring
Vi kører i så få biler som muligt…. Ønsker man at køre selv, er det på egen regning
Dykkestederne bliver nye, og et par af de gamle.. Ilt til
Nitrox kommer selvfølgelig med.
Prisen for denne populære tur vil ligge på 800-1000 pr person inkl. mad og transport..
Ilt betales separat.
Der vil blive indkaldt til turmøde engang i august. Hvor et depositum på 500 kr. skal betales.
Hverken Tina eller jeg havde været på Bornholm for at dykke før, så der var massere af
muligheder. Vi skulle bo i Svaneke, og derfra var der 2 steder som skulle være
Det første dyk blev ved Svenskerhavnen, og når vi lige havde været på Kullen var det
som at være tilbage igen. Massere af klipper, lodrette skrænter og liv i vandet. Vi fik et
dyk på 20 meter og 45 minutter i det kolde vand.
Vi var sammen med Tinas familie på Bornholm, så der var børnepassere til de 2 små der
kunne spise is når vi var i vandet.
I denne weekend var vi meget heldige med vejret, med massere af sol og vind fra vest så
det var fralandsvind i Svaneke.
Efter at vi havde været rundt på øen og se det man skal når man er på Bornholm, og
smagt på røget sild, var det igen tid til at komme i vandet.

Ved framelding koster det 250 kr.
Program for turen.
Tirsdag : Læsning af ladvogn med grej kl.1800
Onsdag : Afgang fra klubben kl. 15.00 (Måske ladvogn køre før ?)
Torsdag : 2 Dyk
Fredag : 2 dagdyk og et Natdyk ved Jordfall
Lørdag : 2 dyk og om aften lidt god mad og kammeratlig samvær.
Søndag : Rengøring af hytter og hjem kørsel. Ingen dyk.

Svømmehalskort / Tur til Lysekil

HUSK
Man får ikke automatisk svømmehalskort mere
Tilmelding til svømmehalskort skal ske på klubbens hjemmeside.
Se kalender den 3. August på hjemmesiden
Klik på svømmehalskort, indtast initialer og medlems nr.

Der kan forekomme ændringer på grund af vejret .
Kun tilmelding på hjemmesiden

Har du spørgsmål kan du ringe til Niels 21492815 eller Jesper 2463861

10

7

Norges tur til Kristiansand 6-11/6 2008

Der var kun plads til 12 dykkere på båden så der blev lavet en turnus så alle kunne komme ud og
sejle.

Så blev det endelig tid til vores tur til Norge. Der var store pakkedag onsdag aften så vi
kunne være klar til at komme tidligt af sted torsdag morgen.
Alle var klar til tiden, så det tog ikke lang tid at fylde bussen og de 2 andre biler så vi kunne komme af sted.
Holdet bestod af Carsten, Thomas M, Bjarke, Robert, Henry, Michael J, Poul S, Jesper N,
Knud-Erik, Lisbeth, Tina, Peter W + børn. Peter B og Lars var taget der op weekenden
før.

Lørdag tog båden ud til vraget Tom B og vi var 4 der tog ud til et vrag af en vandflyver der ligger på
32 meter vand ud for lufthavnen. Der var helt klart vand så der var masser af ting af se på.
Efter middagsdykket var naturdyk ved Aarnes, det var forsat meget varmt, sol og ingen vind
Søndag var det tid til at besøge det store vrag Ms Seattle, det blev til et flot dyk i koldt vand 6 grader
og klart vand, så det var en oplevelse for os alle.
Efter lidt pasta og sovs var der tur til 2 vrag der ligge helt inde ved byen, det var på lavt vand så vi
igen kunne få lidt tid i vandet.

Norges tur

Norges tur

Planen var at kører op til Strømstad i Sverige og der tage en færge til Kristiansand. Om
det var en fejl fra vore rejse guide eller det var færgen der sejlede forkert kunne vi ikke
finde ud af, men vi kom kun til Langesund i Norge. Så det var lidt af en bedt at der igen
var 2,5 times kørsel før at komme til Kristiansand.

Efter dykkene var der afslapning ved huset med lidt logbog (gin og tonic) og masser af dejlig mad.

Nå men endelig fremme blev vi møde at de 2 dybhavsdykkere med åbne arme, om det
var for at vi kom eller det var for at der kom nye forsyninger fik vi ikke af vide
En hurtig indflytning i det Hvide hus med vores bagage og så ned til dykkercenteret for at
se på faciliteterne samt båden vi skulle sejle med.
Efter en nat med dykkernes snorkekor og et dejligt morgenbord var vi endelig klar til at
skulle ud at dykke.

Mandag var det igen tid til at besøge Ms Seattle, alle ville gerne lidt dybere for at se på de mange
flotte detaljer der er på vraget. Alle fik et godt dyk og var enige om at det nok ikke er sidste gang vi
besøger det store vrag.
Om eftermiddagen der flere der tog ud til Vandflyveren og Tina og jeg tog et dyk på
Dykplads 1 på campingpladsen.
Tirsdag var det slut med det stille vejr så vi måtte igen over til væggen ved øen Prestø. Ved væggen var der helt fladt vand så vi blev sat af ved en spids og kunne svømme langs væggen ind i fjorden
og efter 45 minutter i vandet, blive samlet op af båden, det er dykning der er til at holde ud.

Vi blev budt velkommen af Carlos der ejer dykkercenteret, som hurtigt fortalte om diverse
regler.

Om eftermiddagen var vi 4 der lige skulle have det sidste med og fik et dyk på Dykplads 1.

Endelig omklædt og på vej i vandet til et dyk på en lodret væg ved øen Præstø, i koldt
vand og massere af sol. Det var godt at komme i gang med 5 dages dykkerferie der venter forude.

Tirsdag aften var der store bøffer og bagte kartofler med masser af hvidløg. Vi var alle godt trætte
så det blev ikke til den store nattefest, vi skulle også tidligt op og af sted til færgen.

Så var det desværre tid til at pakke den store blå bil med dykkerudstyr igen.

En hurtig gang morgenmad, rengøring af huset og klar til turen hjem.

Eftermiddagsdykket var også på en væg ved Dreorsøen.
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Jeg tog en tur med Tina på et dyk ud fra campingpladsen om eftermiddagen på Dykplads
2 der havde Lisbeth og Knud-Erik haft deres 2 dyk samme dag.

Alt i alt en perfekt tur godt vejr et dejligt hus og gode dykkervenner.
Tak for en dejlig tur, håber at der kommer en igen til næste år.
Wium
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