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Kære dykkere 
Af John Møller Nielsen 
 
Nu er regntiden vist indtrådt, 
og nyligt hjemkommet fra en 
kanotur på Gudenåen, så ser 
det ikke ud som om at vi har 
vandmangel her i landet. Det 
var første gang vi har set at de 
målepinde der angiver vand-
dybden kun lige stak op over 
vandoverfladen.  
Lad os håbe på en indian 
summer, med rige dykkermu-
ligheder, så vi kan få det hele 
med. 
For mit eget vedkommende, så 
gik sommerferien til Tenerife, 
som er et godt dykkersted. Vi 
dykkede med skildpadder, og 
så delfiner og flyvefisk i over-
fladen. 
 
Som noget nyt vil vi prøve at 
udlevere en papirudgave af 
klubbladet til vores juniorer. 
Det udleveres i svømmehallen. 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 

 

 

 

De flotte billeder er fra dyk-
kercentret Wannadive Teneri-
fe. 
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Dykning på Tenerife 
Af John Møller Nielsen 

 
Som sædvanlig skulle vi på en 
sommerferie, hvor det skulle 
være muligt at dykke. Allerede 
hjemmefra havde jeg kontaktet 
et dykkercenter i området, så 
detaljerne var på plads. 
Jeg var tilmeldt et PADI Deep 
Dive specialty kursus, da det 
passede godt til den CMAS 
*** uddannelse jeg er i gang 
med nu. Den bestod af fire dyk 
mellem 30 og 40 meter. Jeg fik 
også udleveret en fin teoribog. 
Instruktion var der intet af, så 
vi hoppede i vandet den første 
dag, og fik to gode dyk på 30-
32 meter. 
Vi dykkede efter computer, og 
instruktøren gjorde meget ud 
af at sammenligne vores vær-
dier hele tiden. Min makker 
havde dog utrolig meget mere 
tid end vi andre, indtil han i 
overfladen kom i tanke om at 
den stod til Nitrox. 
 
To dage senere tog vi de sidste 
to dyk på 40 og 30 meter. Vi 
fik en kort instruktion i at far-

verne forsvandt, og at trykket 
var højere, jo dybere man dyk-
ker – Uvurderlige oplysnin-
ger…. 
 
Da det sidste dyk var overstå-
et, havde vi så teoriprøve. In-
struktøren udleverede papir og 
blyant, læste spørgsmålene op, 
læste derefter svarene op, som 
vi skrev ned på papiret. Det 
var nemt ! 
 
Mht. udstyr, så var det op-
mærket med numre og størrel-
ser, så det var nemt at finde ud 
af. 
Vi så en masse flotte fisk, som 
jeg selvfølgelig ikke kan huske 
hvad hed, men skildpadderne 
glemmer jeg nok aldrig. På 
dette dyk var Daniel og Cecilie 
også med. 
Skildpadderne var vant til at 
blive fodret af de andre dyk-
kercentre, så de fandt os hur-
tigt. De var meget nærgående, 
og bed vores fotograf i finge-
ren. 
En af padderne var henne og 
bide Daniel i håret, og en an-
den snappede efter vores bob-
ler. 
Vi havde efterfølgende hyret 
dykkercentret til en snorkeltur 
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med deres gummibåd. Vi mød-
te skildpadderne igen, hvoref-
ter vi snorklede lidt rundt 
sammen med dem. 
 
I det område vi boede i, var 
der 42 dykkercentre, så der var 
ingen undskyldning for ikke at 
komme i vandet. 
 
Vi havde en anden tur, hvor vi 
dykkede med store rokker. De 
var også vant til fodring, så de 
var næsten tættere på end 
skildpadderne. Vi så også de 
ondeste tiger muræner, men 
dem holdt vi os fra. En af 
guiderne klappede den på ho-
vedet – Det var der ingen an-
dre der skulle prøve. 
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Uddannelse 
Af Jens 
 
Uddanelse til CMAS’ sports-
dykkerbevis starter den 26. 
oktober kl 19.30 i svømmehal-
len. 
Der er plads til max 4 kursi-
ster, og der har allerede været 
stor interesse for at tage ud-
dannelsen i Horsens Dykker-
klub. Efterårets hold er således 
fyldt op. 
Vi træner med maske, snorkel 
og finner frem jul. Flaskeun-
dervisninge starter den 11. ja-
nuar 2009 og varer frem til 
Påske. Et krav for at deltage i 
flaskeundervisningen er at 
man har forevist en godkendt 

lægererklæring senest den 23. 
november 2008. 
 
Til uddannelsen skal der også 
terpes noget teori. Vi afholder 
2 teoridage i januar og februar, 
hvor også teoriprøven aflæg-
ges. 
 
Plan for uddannelsen i åbent 
vand til næste forår udleveres 
til kursisterne efter jul. De kan 
dog godt reservere alle søn- og 
helligdage fra midt i april og 
til midt i juni måned. Bliver 
det et mildt og lunt forår vil vi 
starte med uddannelsen i åbent 
vand allerede i påsken. 
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Et dyk i den gamle bilfærgehavn i Knudshoved 
Af Jens 
 
Søndag den 7. september var 
en af de få dage i sensomme-
ren, hvor det var rigtig godt 
dykkervejr. Tommy og jeg 
mødtes ved parkeringspladsen 
lige før DSB’s kursuscenter. 
Jeg så med store forvetninger 
frem til et godt dyk. Der måtte 
være sket noget siden færgerne 
holdt med at sejle for 10 år si-
den. Vi lagde en plan, der gik 
ud på, at vi gik i vandet fra 
stranden, ud på 1½-2 meters 
dybde og derfra med kurs mod 
spidsen af den sydligste mole. 
Når vi kom frem til molen var 
planen at følge rundt om mo-
lehovedet og ind i bunden af 
færgelejet. Tommy vidste, at 
der skulle være vraget af en 
gammel arbejdspram. Da no-
get af masten stak op af vandet 
inde i bunden af færgelejet, var 
det let at blive overbevidst 
herom. 
Vi fik grejet på og kom i van-
det. Fra stranden og ud til godt 
og vel et par megers dybde var 
bunden ganske flot med sand 

og ålegræs. Vi så en nøgen-
snegl af arten Stor Trådsnegl, 
jeg tror nok, at det må være et 
ungt eksemplar for den var ik-
ke større end en tommelfin-
gernegl. Spunsvæggen rundt 
molehovedet var nogenlunde 
ved at gro til med forskellige 
organismer, men inde i lejet 
var det noget mindre, end jeg 
havde forventet. I færgelejet 
var der ret dårlig sigt vel næp-
pe mere end 2½ meter. På 
grund af alt jernet i spunsvæg-
gen var vores kompas ikke 
særlig retvisende, så vi valgte 
at svømme langs spunsvæggen 
for ikke at miste orienteringen. 
Inde ved vraget tog vi et par 
ture rundt. Der var ikke så me-
get at se på. Vi fulgte den 
modsatte spunsvæg et stykke 
ud og derefter tværs over fær-
gelejet og tilbage til stranden. 
Største dybde på dykket var 
omkring 8½ meter, vandet var 
17°C. Bundtid 43 minutter 
.
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Kalenderen: 
    Oktober     November     December 

01 on Klubmøde 01 lø   01 ma 49 
02 to   02 sø Vagt: Stefan 02 ti   

03 fr   03 ma 45 03 on Klubmøde 
04 lø   04 ti   04 to   
05 sø Vagt: karin 05 on Klubmøde 05 fr   
06 ma 41 06 to   06 lø   
07 ti   07 fr   07 sø Vagt: Thorkild 
08 on   08 lø   08 ma 50 

09 to   09 sø Vagt: Esben 09 ti   

10 fr   10 ma 
Indlæg til  bla-

det 10 on   
11 lø   11 ti   11 to   
12 sø Vagt: kent 12 on   12 fr   

13 ma 42 13 to   13 lø   
14 ti   14 fr   14 sø Vagt: Stefan 
15 on   15 lø   15 ma 51 
16 to   16 sø Vagt: Jess 16 ti   
17 fr   17 ma 47 17 on   
18 lø   18 ti   18 to   

19 sø Vagt:Jens 19 on   19 fr   
20 ma 43 20 to   20 lø   
21 ti   21 fr   21 sø Vagt: Esben 
22 on   22 lø   22 ma 52 
23 to   23 sø Vagt: karin 23 ti   
24 fr   24 ma 48 24 on   

25 lø   25 ti   25 to Juledag 
26 sø Vagt: Thorkild 26 on   26 fr 2.juledag 
27 ma 44 27 to   27 lø   
28 ti   28 fr   28 sø   
29 on   29 lø   29 ma 1 
30 to   30 sø Vagt: kent 30 ti   

31 fr         31 on   
Indlæg til næste klubblad sendes pr mail til jens.skovgaard@stofanet.dk 
senest mandag den 10. movember 2008 


