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Formand: John Møller Nielsen 
Mobil: 

75 63 00 70 
25 44 64 73 
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Kasserer: Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Bestyrelsesmedlem Lars Binder   
 Katrine B Tønnersen  
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Junior: Daniel Lykke Nielsen 31 25 66 57 
Båd: John Møller Nielsen 25 44 64 73 
Kompressor: Esben Riis Nielsen 75 62 99 21 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Sikkerhed Carsten Poulsen Lindhardt 40 13 07 19 
Arkæologi: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter John Møller Nielsen 25 44 64 73 
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Af John Møller Nielsen 
 

 
Så er sommeren vist ved at gå 
på hæld, og vandet bliver lang-
somt koldere og koldere.  
Når efteråret trænger sig på, så 
er det rart at kunne tænke til-
bage på de dyk som man tidli-
gere har haft i udlandet. 
Jeg har selv været på Rhodos, 
hvor der også blev tid til nogle 
lækre dyk. Det har jeg skrevet 
om længere inde i bladet. 
Sidste del af sommeren i 
Danmark har dykkermæssigt 
ikke været noget at råbe hurra 
for. Regn og blæst har afsluttet 
en del dyk, inden de overho-
vedet kom i gang. 
Jeg har tidligere lovet godt 
dykkervejr, men vil gerne ind-
rømme at løfterne på det sene-
ste ikke er opfyldt. Vi havde et 
perfekt forår. Jeg håber dog på 
at vi får et mildt efterår, så sæ-
sonen kan strækkes lidt længe-
re. 

Jeg vedlægger et feriefoto ta-
get fra Akropolis ved Lindos 
på Rhodos. På internettet kan 
det ses i farver, men ingen er 
sikkert i tvivl om at det skulle 
være et godt sted at dykke. 
Jeg kan varmt anbefale Rho-
dos som dykker destination, 
hvis nogen skulle have lyst til 
det. 
 

 
 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
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Af Jens 
 
Vragguiden.dk 
 
I dykkerkredse falder snakken 
tit på vrag: Hvor er der gode 
vrag, hvad er historien bag for-
liset og hvilken form for sej-
lads udførte skibet før, det for-
liste? 
 
En del af disse spørgsmål kan 
besvares ved hjælp af vrag-
guiden.dk. Bare Google på 
’vragguiden’, så får du den 
som en af de første valgmulig-
heder. 
 
Vragguiden er en webbaseret 
videreførsel af de gamle UV-

guider, som interesserede og 
ihærdige sportsdykkere rundt 
om i landet har leveret oplys-
ninger til og også stået for re-
daktionen af. Informationerne 
er således blevet til ved frivil-
lig indsats, som må tilkendes 
en stor ros. Den fortsatte ud-
bygning med nye oplysninger, 
bygger også på tilbagemeldin-
ger fra dykkerne. 
 
På forsiden er der en menu til 
venstre lidt introduktion og 
nyheder i midten og lidt an-
noncer til venstre.  
 

 
I dette nummer af klubbladet vil jeg kun omtale menupunktet:  
Søgning. Klik på Søgning og du får denne dialogboks 
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Kender du navnet på vraget, kan du skrive det i det øverste felt, som i 
eksemplet ovenfor 
 
 
 
 Og du får en liste med mulige vrag. Her er der kun ét forslag. Du kan 
samtidig se positionen, og hvor sikker denne er.  
 
 
 
 
 
 

Klik på vragets navn og du får 
en nærmere beskrivelse.Du 
skal være meget opmærksom 
på referencen for positionen. 
Her er det ED50, hvor det i dag 
er normalt med WGS84. 
Du får desuden et udsnit af  
danmarkskortet med en marke-
ring af positionen. Hvis der er 
en beskrivelse af vraget, vil 

denne komme under dan-
markskortet. 
 
At søge på en havn fungerer 
stort set på samme måde: skriv 
navnet på den havn, du vil sej-
le ud fra og du får en liste med 
mulige vrag inden for en pas-
sende afstand.
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Af Jens
 
CMAS* 2007/08 
Uddannelsen til CMAS* 
sportsdykkerbevis starter den 
28. oktober 2007 kl. 19.30 i 
svømmehallen. 
 
Adgangskravet er, at man skal 
kunne svømme 500 meter i 
overfladen og 15 meter læng-
dedyk. Det skal man bevise 
den første aften. Endvidere 
skal man være i besiddelse af 
et godt helbred, det dokumen-
teres med en lægererklæring, 
som skal afleveres til mig se-
nest søndag den 25. november 
2007. 
 
I perioden frem til jul trænes 
der med maske, snorkel og 
finner. Fra 6 januar 2008 tæner 
vi med flaskeudstyr i svøm-
mehallen.  
 
Hvornår det er tid at starte i 
åbent vand vil jeg vende tilba-
ge med senere. Det afhænger 
også en hel del af om vi får en 
hård vinter og et koldt forår 
eller om det bliver varmt, 
mildt og behageligt. Normalt 

vil det være godt at vi ikke 
kommer i gang senere end 1. 
maj. 
 
Som tidligere vil vi afvikle te-
oriundervisningen over 2 søn-
dage. Det bliver 20. januar og 
3 februar 2008. 
 
Der har i år været god søgning 
og vi har allerede nu et fuldt 
tegnet hold til CMAS* sports-
dykkerbevis. 
 
CMAS** 
Vi har også godt gang i et 
hold, til CMAS** sportsdyk-
kerbevis. Med de obligatoriske 
øvelser i åbent vand er holdet 
ca halvvejs igennem. Vi venter 
stadig på at den nye teoribog 
til 2-stjernet, skal blive færdig. 
Der skal nok beregnes et par 
teoridage i løbet af vinteren 
 
Dykkersæsonen er så småt ved 
at gå på hæld for i år, men så 
er der også noget at tage fat på 
til næste sæson. 
 
Jens 
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Af John  
 

Når årets sommerferie skal 
bestilles, så har jeg kun et en-
kelt krav til destinationen. Der 
skal være et dykkercenter i 
nærheden. 
Årets feriested blev så Rhodos, 
en græsk ø med op til flere 
dykkercentre. 
Dykning i Grækenland er først 
blevet tilladt i de sidste par år, 
da der ligger en masse gamle 
oldsager rundt omkring. Det er 
kun tilladt at flaskedykke med 
et godkendt dykkercenter. 
 
Dykkercentrene lå nede ved 
havnen i Rhodos by. De havde 
alle store dykkerbåde fyldt 
med udstyr. Vi faldt for det 
center der reklame-rede med 
CMAS, da de andre reklame-
rede med at man ingen erfa-
ring behøvede. De havde for-
skellige dykkersteder markeret 
på en tavle, sammen med de 
tilhørende max. dybder. For at 
udvide mit certifikat med en 
ekstra stjerne kræves der 20 
dyk på mere end 25 m. Det gør 
vi jo ikke så meget i hjemme i 

Danmark, så det var bare at 
benytte lejligheden på Rhodos. 
Daniel og jeg bestilte to dyk 
hver den følgende dag til La-
digo Bay med max. dybde på 
ca. 30 m.  
De sagde at vi skulle medbrin-
ge logbøger og beviser, men 
de checkede det aldrig. En an-
den dansker havde mistet sit 
bevis, men det bekymrede dem 
åbenbart ikke. 
 
Vi skulle køre derud i bil. Jeg 
fik senere at vide at deres dyk-
kerskib kun havde tilladelse til 
at sejle ca. 20 km. Hvis de 
skulle længere, så skulle der 
betales ekstra skat pr. opan-
kring ..... (Håber ikke at nogen 
i skattevæsnet læser dette) 
I bilen var vi fire dykkere og 
en guide. (Et senere dyk var vi 
10 i den lille varevogn med 
plads til seks personer. En af 
guiderne lå omme bag i last-
rummet sammen med ca. 50 
fyldte flasker, og komplet ud-
styr til 8 personer) Chaufføren 
som hedder Stratos kører som 
en rigtig græker med mobilen i 
den ene hånd og cigaretten og 
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kaffen i den anden. Ved flittigt 
brug af hornet er det åbenbart 
tilladt at lave u-vendinger på 
større veje, overhale indenom, 
blokere en vognbane osv.  
 
Inden dykket fik vi udleveret 
vores udstyr, som vi selv sam-
lede. Ikke to sæt var ens, og 
nogle var med amerikanske 
konsoller med feet og psi ska-
laer. 
  
Dragterne ville blive kasseret i 
juniorafdelingen, men vandet 
var 26-28 grader, så det betød 
ingenting. Da vi kom i vandet, 
kunne jeg se at der sivede luft 
ud fra min octopus, og gjorde 
guiden opmærksom på det. Pyt 
med det, han havde en pony 
flaske, hvis der skulle opstå 
problemer.  
 
Vi skulle svømme fem minut-
ter i overfladen, inden vi dyk-
kede ned. Vi skulle dykke på 
en klippevæg, hvor max. dyb-
den var ca. 30 m. Jeg var mak-
ker med Daniel, og vi nød det 
klare varme vand fyldt med 
små og mellemstore fisk. Vi 
kiggede ind i huler, og svøm-
mede op i dem, og i en af dem, 

kunne vi se lyset op gennem 
det klare vand.  
Det var virkelig flot. Den sid-
ste halve time af dykket var vi 
på 4-6 meter, og svømmede 
rundt i gamle potteskår, der 
nærmest var groet ind i klip-
perne. Der var mange små 
stykker, men også flere store 
ting. 
 
Nu havde jeg ikke mere luft 
tilbage, og lånte derfor den 
ekstra ponyflaske. Der var 
selvfølgelig et lille hul i mund-
stykket, så luften blev blandet 
med saltvand. 
 
Jeg nåede i alt otte dyk på 
Rhodos, så jeg beskriver lige 
resten under et. 
 
Vi ser mange små fisk, men er 
også heldige at se fisk på ca. 
50 cm. I små klippehuller ser 
vi muræner med små sylespid-
se tænder, som de ikke har no-
get imod at vise frem. Ingen 
nærmer sig dem. Vi ser blæk-
sprutter, som guiderne hiver 
ud af små huler, og vi lærer 
også senere at spotte dem selv. 
Det er dog et guide job at ryk-
ke dem ud af deres huler. Sø-
pindsvin er der mange af, og 



HDK  9 
 
guiderne plejer at skære et i 
stykker, og spise den kaviar 
der er inde under piggene. 
Samtidig får man en masse 
nye venner i de småfisk der nu 
har adgang til det åbne pind-
svin. Vi prøvede senere at fod-
re fiskene med fransk-brød, og 
det var noget der gav rigtig 
mange nye venner. 
 
Klipperne i området er gen-
nemhullet og fyldt med liv. 
Der er små planter, der lever i 
kalkrør. De har en lille trompet 
lignende blomst, der på et 
splitsekund kan trække sig ned 
i røret, hvis man kommer i 
nærheden af den. 
De er store svampe, og nogle 
underlige sorte orme, der 
trækker sig sammen når man 
rører ved dem. 
 
En dag dykkede jeg med en 
stor tysk dame. Jeg startede 
med at finde hendes bilnøgle 
nede på bunden ved den stige 
hvor vi gik i vandet, og på det 
efterfølgende dyk sagde hen-
des dykkercomputer at hun 
havde et luftminut tilbage. De 
sidste 10 minutter var hun med 
på min octopus. Vi havde af-
talt at vi skulle give tegn ved 

100 og 50 bar, men det glemte 
hun lige. Hendes mand var ef-
terfølgende også lige henne og 
tilbyde en kold øl. 
 
Rhodos er et lækkert dykker-
sted, og minder meget om 
Tyrkiet og Kroatien. 
 
Vores lånte udstyr havde alle 
slidte O-ringe, kun på mit sid-
ste dyk, lykkedes det mig at få 
noget der var tæt, men det var 
kun fordi at jeg klagede over at 
vesten ikke virkede, og at jeg 
fik den samme regulator der 
lækkede. Den anden vest jeg 
fik i stedet for, passede så til 
en lille 10 årig pige... 
 
Deres udstyr blev checket hver 
uge, men o-ringe og mund-
stykker findes åbenbart ikke i 
området.  
 
Lige en afsluttende bemærk-
ning fra Daniel: 
” Det er utrolig så lidt luft man 
bruger, når det kun pisser ud ét 
sted” 
 
 
John
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Af Jens  
 
Søndag den 12. august var 
Bent, Stefan og jeg en tur på 
Hjarnø, for at se til bopladser-
ne ude ved revet. 
 
Vejret var hæderligt til formå-
let og sigtbarheden variede 
noget, men på det lave vand 
var den helt fin. 
 
Efter godt 2 timer i vandet og 
en madpakke senere var det tid 
at gøre status på dagens fund, 
og det var faktisk en ganske 
udmærket dag. De bedste fund 

må siges at være Stefans erte-
bøllekeramik, Bents trykstok 
af kronhjortetak og min egen 
lille tværpil. Alle fundene er 
nu indberettet til Horsens Mu-
seum, hvortil også fund af or-
ganisk materiale er indleveret. 
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Af Tommy  
 
Pludselig en mandag morgen 
poppede en mail ind: ”Vil du med 
på et natdyk, så skal du bare være 
ved ’Ishuset’ på onsdag kl. 19.30!”  
 
Den opfordring kunne jeg ikke 
lade være uprøvet. Altså jeg 
skrev tilbage "ja" og gik i gang 
med de forberedelser der nu er 
til enhver dykketur. Efter ca. 17 

sekunder blev jeg klar over, at 
min cykellygte nok ikke duede til 
undervandsbrug. Ny mail: 
"Hjælp, jeg har ingen lygte! skal 
du forbi klublokalet, og gider du 
lige hente en lygte til mig?" Fuld 
af forventningens glæde pakkede 
jeg grejet i bilen (og konen med) 
og kørte de ca. 125 km. fra ud-
kanten af Nyborg til Juelsminde.  
Jens var lige ankommet og fortal-
te at John sad fast i trafikken op-
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pe i Århus, men så kunne vi jo 
lige nå et lille dyk og øve kom-
passvømning ca. 30 min. Som 
sagt så gjort. På med udstyret 
og i vandet. Maks dybde ca. 4 
m og dykketid 32 min. Meget 
lidt strøm, ingen brandmænd, 
men lidt plumret vand, tempera-
tur 14 graders C. Jeg så en 
mængde søstjerner, tobis, krab-
ber, rejer og muslinger. Intet 
nævneværdigt iltsvind.  
 
John var ankommet, da vi steg 
op af vandet. Nu var det blot at 
vente til det var mørkt nok til et 
natdyk. Ventetiden var lang og 
kold, men blev brugt til lidt for-
plejning og hyggesnak. På med 
udstyret igen og nu var det 
mørkt, en lygte er altså en god 
ting til natdyk, så jeg var glad 
for at Jens havde husket en til 
mig! ca. 30 min. dykketid og 
maks dybde 4 m.  
 
Det mest fascinerende ved nat-
dyk er den begrænsede sigt, og 
de lidt flere dyr. Fiskene er 
nemme at komme tæt på. De 
virker nærmest lammede, når de 
bliver lyst på og flytter sig først 
når der næsten bliver prikket til 

dem. Antallet af krabber øges og 
især de store kommer frem. Jeg 
så et sceneri, som mest lignede 
noget fra en krabbepornofilm, det 
kan også være de blot øvede 
Græsk-romersk brydning. Meget 
interessant. Vandmænd er sjove 
at prikke til, de chancerer i blå og 
grønne farver og morild er et un-
derligt fænomen. Vi ligger i fuld-
stændig mørke med slukkede 
lygter og rundt omkring os 
svømmer små lysende bobler, 
virkningen bliver meget forstær-
ket ved nogle pludselige bevæ-
gelser med hånden.  
 
Havde det ikke været fordi kul-
den sneg sig ind i våddragten og 
nålen i manometeret begyndte at 
nærme sig det kritiske punkt, var 
jeg blevet nede længere tid. Vel 
oppe igen var det tid gennem-
gang af oplevelsen og få skrevet 
logbog. En stor oplevelse rigere 
kørte jeg glad og opløftet mod 
Nyborg. Natdyk er absolut noget 
der skal prøves igen. 
 
 
Tommy Steentoft 
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Oktober   November December 
01 Ma   01 To   01 Lø   
02 Ti   02 Fr   02 Sø Vagt: John 
03 On Klubmøde 03 Lø   03 Ma Indlæg til klubbladet 
04 To   04 Sø Vagt: Esben 04 Ti   
05 Fr   05 Ma   05 On Klubmøde 
06 Lø   06 Ti   06 To   
07 Sø vagt: Karin 07 On Klubmøde 07 Fr   
08 Ma   08 To   08 Lø   
09 Ti   09 Fr   09 Sø Vagt: Jens 
10 On   10 Lø   10 Ma   
11 To   11 Sø Vagt: Bent 11 Ti   
12 Fr   12 Ma   12 On   
13 Lø   13 Ti   13 To   
14 Sø Vagt: Kent 14 On   14 Fr   
15 Ma   15 To   15 Lø   
16 Ti   16 Fr   16 Sø Vagt: Thorkild 
17 On   17 Lø   17 Ma   
18 To   18 Sø vagt: Karin 18 Ti   
19 Fr   19 Ma   19 On   
20 Lø   20 Ti   20 To   
21 Sø Vagt:Jens 21 On   21 Fr   
22 Ma   22 To   22 Lø   
23 Ti   23 Fr   23 Sø Ingen svømning 
24 On   24 Lø   24 Ma   
25 To   25 Sø Vagt: Kent 25 Ti Juledag 
26 Fr   26 Ma   26 On 2.Juledag 
27 Lø   27 Ti   27 To   

Udd. Start  CMAS*.  28 On   28 Fr   28 Sø 
Vagt Thorkild 29 To   29 Lø   

29 Ma   30 Fr   30 Sø Ingen svømning 
30 Ti         31 Ma   

31 On               

 
 

Indlæg til næste nummer af klubbladet sendes til Jens på e-mail:  
jens.skovgaard@stofanet.dk senest den 3. december 2007 kl 18.00 
 


