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Formand: John Møller Nielsen 
Mobil: 

75 63 00 70 
25 44 64 73 

Næstformand Bent Heltborg 75 61 54 47 
Kasserer: Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Bestyrelsesmedlem Lars Binder   
 Katrine B Tønnersen  

�������������	�	��������	������	

Junior: Daniel Lykke Nielsen 31 25 66 57 
Båd: John Møller Nielsen 

Per Krabbenhøft 
25 44 64 73 
 

Kompressor: Esben Riis Nielsen 75 62 99 21 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Arkæologi: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter John Møller Nielsen 25 44 64 73 

Ved dødsfald hjælper vi Dem...... 

 
 

 

Vi kommer gerne til 
Dem, for at træffe de 

fornødne aftaler. 

Hornsleth’s eftl. 
BEDEMANDSFORRETNING 

Sundvej 35 – 8700 Horsens 

75 62 10 24 
Birte Kloppenborg 

Peter Evertsen 
Mogens Skafte 

Karsten Tinggård 
Vor telefon svarer altid! 
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Kære dykkere 
Af John Møller Nielsen 
 
  Så er der vist snart ikke flere 
undskyldninger for ikke at 
komme i vandet. Vandtempe-
raturen er to-cifret, og sigtbar-
heden er OK. 
  Vi har gang i uddannelsdyk 
hver weekend, og der er næ-
sten altid plads til flere. 
Jens tager gerne imod tilmel-
dinger, og gummibåden er 
med de fleste gange nu. 
   Husk sommertur 007 hvor vi 
skal til Gl. Aalbo camping di-
rekte ned til Lillebælt. Skulle 
du få lyst, så bestiller du direk-
te på campingpladsen, og giver 
mig besked. Det er også muligt 
bare at komme derned på en-
keltdagsture, bare jeg lige får 
besked. 
   Sætternissen var på spil i sid-
ste nummer, men denne gang 
skulle bladet gerne indeholde 
en stillings annonce på en sik-
kerhedschef. 

   Efter at svømmehallen nu 
hedder Horsens Forum, er vi 
blevet bedt om at stramme op 
på reglerne om adgang til 
svømmehallen. Se artiklen 
længere inde i bladet. 
   Juniorerne har indført nogle 
fyraftensdyk, og det første er 
allerede gennemført med suc-
ces. Grillpølserne var rigtig 
gode.... 
 

 
 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
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Sikkerhedschef
Af John Møller Nielsen 
�

Da vores nuværende sikker-
hedschef har søgt nye udfor-
dringer, søger vi nu en an-
svarsbevidst sikkerhedschef 
med reference direkte til top-
ledelsen. 
 
Arbejdsområde:  
Som sikkerhedschef bliver du 
ansvarlig for årligt at efterse 
de ansattes flaskeudstyr og 
vedligeholde dokumentation 
over dette. 
   Der kan forekomme check af 
dybdemålere, men dette sker 
efter sikkerhedschefens eget 
initiativ. 
   Stillingen er normeret til ca. 
4-6 timer om året, men der kan 
forekomme rejseaktivitet, da 
udstyret årligt skal sendes til 
Fredericia. Denne rejseaktivi-
tet honoreres særskilt. Hvis 
ansøgeren ikke selv har mulig-
hed for at køre bil, så kan dette 
arbejde udliciteres. 
   Arbejdstiden tilrettelægges 
af sikkerhedschefen selv, men 
den første onsdag i februar 
måned kan der herske en del 
travlhed. 

 
Kvalifikationer: 
   Vi forestiller os en ansvars-
bevidst M/K over 18 år, som 
er i besiddelse af normalt syn. 
(Brillebrug er tilladt) 
   Da udstyret kan være tungt, 
kræves det at man kan løfte 
min. 10 kg. 
   Erfaring er ikke nødvendig, 
da oplæring sker i virksomhe-
den. 
   Dansk sprog i skrift og tale 
er en forudsætning. 
   Medlem af Horsens Dykker-
klub er en forudsætning. 
 
Vi tilbyder dig: 
• Attraktiv lønpakke, som sva-

rer til ca. 75 % af topledel-
sens løn. 

• Frie arbejdsforhold.  
• Ferie i 364 dage. 
• Kørselsgodtgørelse  
 
Tiltrædelse snarest 
 
Henvendelse til : 
formand@horsensdykkerklub.dk 
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Horsens Forum - Stramninger 
Af John Møller Nielsen 

 
Horsens kommune har stram-
met op på reglerne omkring 
brug af svøm-mehallen. 
Tidligere var det muligt at 
komme og svømme, hvis en i 
familien var medlem af klub-
ben. Det er nu slut, og det 
samme er muligheden for at 
være passivt medlem. Frem-
over så er passivt medlemskab 
kun gældende som et støtte-
medlemskab. 
Gældende fra sommerferien er 
det nu kun medlemmer af DSF 
der har adgang til bassinerne.  

Hvis nogen har små børn, som 
de gerne vil dykketræne sam-
men med, så kræver det at de 
alle er medlem af DSF. 
Juniorernes årskontingent i 
2008 er ca. 500,- + 50,- i DSF 
indmeldelsesgebyr. 
Husk at de så er forsikret i en 
dykkerforsikring, og at klub-
ben får kommunalt tilskud til 
dem. 
  vi får medlemstilskud fra 
kommuen til børne- og ung-
domsarbejdet. I klubben håber 
vi at få nogle nye medlemmer 
således at vi kan fastholde 
klubbens intention om at dyk-
ning er en familiesport. 
. 
 

Horsens Sejlerdag 
den 16. juni 2007 kl 12 – 17 
 
Af Bent  
 

Klubben deltager i arrange-
mentet ved at lave en beman-
det stand med udstilling over 
klubbens aktiviteter. 
Her vil vi forsøge at markeds-
føre klubben, så vi forhåbent-
lig kan få nogle nye dykkere 
både til juniorafdelingen og 

nogle kommende elever til 
sportsdykkerkurser. Der kan 
godt blive brug for nogle hjæl-
pere til at bemande standen i 
løbet af dagen. 
Jo flere vi er, jo kortere perio-
der bliver der til hver enkelt. 
Kom til klubmødet i begyndel-
sen af juni og meld dig til en 
tjans  
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Dykning ud for Byen Nah Trang i Vietnam 
A Bent 
 

Fredag 23. marts 2007 
   Jeg har bestilt vækning til 
0600 og er nede og klar til 
0700 og et par minutter før 
bliver jeg hentet. Vi kører til 
dykkercentret og efter kort tid 
fortsætter vi ned til båden som 
sejler ud til dykkerstedet ved 
Debbies Right. Jeg skal dykke 
med en der hedder John på 57 
år og have en divemaster ved 
navn Viet. Første sted er vi 
nede i max 18m og sidste sted 
i max 10m Der er mange 
spændende fisk bl.a. en meget 
stor muræne, dragefisk og 
kuffertfisk. Virkelig alle tiders 
dyk. På båden er der servering 
af sandwich og vand.  

Efter turen ender vi på dykker-
centret og får signeret vor 
dykkerlog. Jeg køber en rød 
tshirt til 10$. Jeg dykkede i en 
3mm heldragt og vandet var ca 
28 grader og der var ca 10-15 
meter sigt. 
 
  Dagbog fra hele turen kan ses 
her www.bheltborg.dk under 
linket "Billeder mm 
fra ferier", og hen ad vejen 
kommer der også en del bille-
der og mere 
uddybende tekst.   
 
Bent Heltborg 
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Teori weekend 
Af Peter 
 
Teori weekenden var fra kl. 
16:00 fredag 12/1 til kl. 16:00 
Lørdag 13/1 
 
Vi startede med at spille lidt 
bræt spil og så gik vi i gang 
med at lave burgere 
som John og Marianne kom 
med.. Umm de smagte godt. 
Efter det tog vi af bordet og så 
var der nogle der flyttede møb-
ler og andre pakkede ud til at 
sove fordi at det magtede vi 
ikke at gøre midt om natten. 
Så gik vi i gang med at se film 
og det var sjovt, vi spiste chips 
og drak saft som Daniel havde 
lavet for det kunne Andreas 
ikke finde ud af. 
 
Da vi var gået i gang med at se 
film kom Katrine. Da vi havde 
set film til kl. Cirka var 01:00 
om natten. Da vi gik i seng 
fandt Daniel og Lars ud at 
håndvasken var stoppet så de 
to handymænd skulle i aktion. 
Men så da alle juniorerne var 
gået i seng kunne vi pludselig 
lugte at der var en der havde 
pruttet men nej det var toilettet 

var stoppet så vi måtte have de 
to handymænd i gang igen 
men da de så det nægtede de at 
gøre det så Gustav måtte gøre 
det da han var synderen.  
 
Næste dag blev vi vækket kl. 
08:00 om morgenen hvor vi så 
kom i tøjet og gjorde klar til at 
få morgenmad. vi fik også 
nogle pligter vi skulle lave 
F.eks. At gå med Lars til bage-
ren, vaske op, rydde fra bordet, 
dække bord, osv. Da vi havde 
spist sorterede vi alt dykker 
udstyret. Så så vi en film mere. 
Da kl. var 13:00 Skulle vi lave 
teori hvor der var en prøve og 
så blev vi delt op i grupper 
Hvor vi så fik vi nogle forskel-
lige emner vi skulle fremlæg-
ge. Så da vi var færdige med 
det så vi filmen færdig. 
 
 
PS, Jeg syntes at det har været 
mega sjovt så det synes jeg 
godt vi kunne gøre noget mere. 
                                                                                                                                      
Peter      
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Kalenderen 
 
    Juni     Juli     August     September 

01 

 
Fr 

Campingtur til 01 Sø 

 
 01 On   01 Lø   

02 Lø Gl. Aalbo camping 02 Ma   02 To   02 Sø Vagt: Per 
03 Sø   Vagt: Esben 03 Ti Junior- 03 Fr   03 Ma   
04 Ma   04 On sommerlejr 04 Lø   04 Ti   
05 Ti Grundlovsdag 05 To   05 Sø   05 On Klubmøde 
06 On Klubmøde 06 Fr   06 Ma   06 To   
07 To   07 Lø   07 Ti   07 Fr   
08 Fr   08 Sø   08 On Klubmøde 08 Lø   
09 Lø   09 Ma   09 To   09 Sø Vagt: John 
10 Sø Udd.Dyk. Vagt Bent 10 Ti   10 Fr   10 Ma Klubblad 
11 Ma   11 On   11 Lø   11 Ti   
12 Ti   12 To   12 Sø   12 On   
13 On   13 Fr   13 Ma   13 To   
14 To   14 Lø   14 Ti   14 Fr   
15 Fr   15 Sø   15 On   15 Lø   
16 Lø Horsens Sejlerdag 16 Ma   16 To   16 Sø Vagt Thorkild 
17 Sø Udd.Dyk. Vagt: Karin 17 Ti   17 Fr   17 Ma   
18 Ma   18 On   18 Lø   18 Ti   
19 Ti   19 To   19 Sø Vagt: kent 19 On   
20 On   20 Fr   20 Ma   20 To   
21 To   21 Lø   21 Ti   21 Fr   
22 Fr   22 Sø   22 On   22 Lø   
23 Lø   23 Ma   23 To   23 Sø Vagt Esben 
24 Sø   24 Ti   24 Fr   24 Ma   
25 Ma   25 On   25 Lø   25 Ti   
26 Ti   26 To   26 Sø Vagt Jens 26 On   
27 On   27 Fr   27 Ma   27 To   
28 To   28 Lø   28 Ti   28 Fr   
29 Fr   29 Sø   29 On   29 Lø   
30 Lø   30 Ma   30 To   30 Sø Vagt Bent 

      31 Ti   31 Fr         

 
 

Indlæg til næste nummer af klubbladet sendes til Jens på e-mail:  
jens.skovgaard@stofanet.dk senest den 10. september 2007 kl 18.00 
 


