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Kære dykkere 
Af John Møller Nielsen 
 
Kære dykkere, vejret har hel-
digvis ikke været mod os her i 
efteråret. 
 
Sidste uge bød på et flot nat-
dyk, og udstyret hænger stadig 
og tørrer i bryggerset. 
Jeg indbyder til weekend dyk, 
når vejret og kalenderen passer 
sammen. 
 

Husk vores generalforsamling 
og nytårskur i 2009, læs nær-
mere længere inde i bladet. 
Årets sidste dyk bliver søndag 
den 28. december, og forhå-
bentlig er vejret med os i år. 
 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper

Nytårskur  (Seniorer) 
Sæt allerede nu et kryds i ka-
lenderen lørdag den 31. januar 
2009. Efter en forhåbentlig 
veloverstået generalforsam-
ling, er vi klar til dette års tra-
ditionelle nytårskur. 
Menuen er endnu ikke fastlagt, 
men vi regner med et helaf-
tenstraktement til ca. 200 kr. 
pr. person (det er naturligvis 
uden drikkevarer – dem med-
bringer du selv) 
 
 

Vi håber at såvel klubbens 
gamle som nye medlemmer vil 
møde op og bidrage til en 
munter aften. (koner og kære-
ster er naturligvis også vel-
komne!) 
 
Tilmelding senest søndag d. 
18. januar til: 
John Møller Nielsen 
Tlf.: 25 44 64 73      
Mail: 
 formand@horsensdykkerklub.dk 
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Generalforsamling 2009 
Horsens Dykkerklub 
 
Der indkaldes hermed til den 
ordinære generalforsamling 
lørdag den 31. januar 2009 kl. 
14:00 i klubben. 
 
Dagsorden iht. vedtægterne 
som er således: 
a) Valg af dirigent 
b) Valg af sekretær 
c) Formandens beretning 
d) Fremlæggelse af regnskabet 
e) Behandling af indkomne 
forslag 
f) Fastsættelse af gebyrer og 
kontingenter 
g) Valg af bestyrelse og sup-
pleanter 
h) Valg af revisorer og supple-
anter. 

 
Forslag til behandling under 
punkt e) skal udformes skrift-
ligt og være formanden i hæn-
de senest 14 dage før general-
forsamlingen, dvs. lørdag den 
17. januar. 
(e-mail er OK – sendes til for-
mand@horsensdykkerklub.dk) 
 
For de medlemmer der endnu 
ikke har prøvet at deltage i ge-
neralforsamlingen, så er det 
her at de store ting besluttes. 
Du har mulighed for at stille 
forslag, og stille op som besty-
relsesmedlem.  
Klubben er efterfølgende vært 
med kaffe, the, chokolade og 

fastelavnsbol-
ler. 
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Årets sidste dyk 2008 
Det er jo efterhånden blevet en 
tradition at slutte året med en 
tur i vandet. 
   Ingen skal derfor snydes i år, 
så her er muligheden for at få 
lidt koldt vand i hovedet inden 
nytåret skal skydes ind. 
   Vi mødes i klubben søndag 
den 28. december kl. 10:00. 
Hvis vejret tillader det, så 
dykker vi ved Ishuset i Juels-
minde. 
   Efter dykket mødes vi i klub-
ben til lidt cacao, brød og jule-
øl. 
   Tørdragter kan være en for-
del, hvis det skulle vise sig at 

vandet er koldt, men våddragt 
dykkere er også velkomne. 
 

 
 
Husk at årets sidste dyk plejer 
at byde på overraskelser..... 
Tilmelding til John på tlf.  
25 44 64 73 
Mail: 
formand@horsensdykkerklub.dk 
 
 
 
 
 

Hygge tur til Eldorado 
 
John havde længe ydret ønske 
om en tur ud til vraget Eldora-
do, så søndag d. 19. oktober 
2008 kom dagen som John 
længe havde set frem til. 
   Søndag kl. 10:00 mødtes vi 
ved Sønderby strand solen stod 
højt på himlen og vandet var 
roligt. 

Deltagerne på denne tur var 
følgende: Mathias, Kasper, 
Jess og som rosinen i pølseen-
den John. 
   Så efter en hurtig gennem-
gang af dagens program be-
gyndte vi at samle vores udstyr 
samt at klargøre båden. Alt 
dette tog omkring en times tid, 
så ca. kl. 11:00 tøffede vi af 
sted ud på de vide vande. 
   Styrmanden hed Mathias og 
kaptajnen hed John, så vi var i 
gode hænder, men vi havde 
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ikke sejlet længe før vi fik pro-
blemer med den håndholdte 
navigatør (ingen strøm på bat-
teriet) men heldigvis havde 
John ekstra batterier med. 
   Efter ca. 30 minutters sejlads 
fandt vi vraget Eldorado. Kap-
tajnen råbte lad ankret gå og 
Jess kastede ankret ud (han 
glemte dog at låse ankerkran-
sen, hvilket betød at ankeret 
ikke greb fat i bunden). 
Første hold i vandet var Ma-
thias og John, så da vi havde 
fået dem påklædt (med flasker 
mm.) hoppede de i vandet, 
bundtiden var aftalt til 20 – 25 
min. 
   Hvad vi ikke havde opdaget 
var, at båden var begyndt at 
drive lige så stille, fordi ankret 
ikke havde fat i bunden (godt 
arbejde Jess). Kasper og un-
dertegnede (Jess) fulgte over-
fladebøjen og vi undrede os 
noget over den kurs de havde 
valgt. Nå men efter ca. 25 mi-
nutter dukkede John og Mathi-
as op til overfladen igen. John 
godt og grundigt indviklet i 
linen fra overfladebøjen, hvor-
dan han havde fået sig viklet 
så meget ind må guderne vide. 
John havde ingen anelse om 
hvorledes det kunne lade sig 

gøre (slagteren kunne ikke ha-
ve rullet en rullepølse bedre). 
  Nå da vi så havde fået viklet 
John ud og heven dem begge 
ombord igen fik vi lige en lille 
briefing omkring deres dyk. 
Mærkeligt nok havde de ikke 
kunnet lokalisere vraget Eldo-
rado grundet vores opankrings 
problemer. Nå men om ikke 
andet fik de da et dyk på ca. 18 
meter. 
   John havde dog bemærket at 
vi var drevet så vi hev ankret 
op igen og startede på ny en 
eftersøgning af Eldorado. Det 
tog nu ikke mere end ca. 5 mi-
nutter for at finde det igen. 
Nå men hold nummer 2 hop-
pede så i vandet (Kasper og 
Jess) vi fulgte ankerlinen ned 
til bunden som lå på 19 meter. 
Sigten var meget dårligt der-
nede, fordi ankeret havde rodet 
op i bunden så sigtent var lig 
nul til at starte med, nå men 
undertegnede (Jess) sikrede 
linehjulet til ankerlinen (troede 
jeg da) og begyndte at svøm-
me efter ca. 10 meters svøm-
ning opdagede jeg (Jess) at 
linen på linehjulet ikke rullede 
sig ud. HUSK ALTID AT 
KONTROLLERE LINEN 
VED AT HIVE I DET. 
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   Nå men jeg opgav at finde 
tilbage til ankerlinen og vi 
svømmede lidt videre. Efter 
kort tid dukkede Eldorado op 
(selv om vraget ikke er det 
største, er det nu et fantastisk 
syn) vraget lå helt og aldeles 
perfekt, pænt overbegroet med 
diverse planter (man får nu 
helt ro i sjælen ved at svømme 
rundt omkring noget så ube-
rørt) efter ca. 20 minutter på 
bunden begyndte vi vores op-
stigning. 
   Vi havde jo mistet kontakten 
med ankerlinen så vi lavede en 
fri opstigning hvilket er ret 
svært idet vi jo ikke havde no-
get holde punkt. Selve opstig-
ningen var ikke helt efter bo-
gen (det er meget svært at hol-

de den rigtige dybde) men op 
kom vi jo. 
   Hvad angår fri opstigning er 
dette meget svært, fremover 
vil jeg fortrække en svømmen-
de opstigning det er meget 
nemmere. Man lære jo noget 
hver gang (om ikke andet af 
sine fejl) 
  Nå John og Mathias fik os 
halet ombord og vi begyndte 
turen hjemover. Der var dog 
en enkelt dreng der meget ger-
ne vil hjem hurtigst muligt idet 
han frøs meget. 
Til slut kan jeg bare sige at vi 
havde en perfekt dag på havet 
med grin og hygge. 
 
Hilsen Jess 
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Kalenderen: 

December 2008 Januar 2009 Februar 2009 
01 ma 49 01 To   01 Sø Vagt: Stefan 

02 ti   02 Fr   02 Ma   

03 on Klubmøde 03 Lø   03 Ti   

04 to   04 Sø Vagt:Karin 04 On Klubmøde 

05 fr   05 Ma   05 To   

06 lø   06 Ti   06 Fr   

07 sø Vagt: Thorkild 07 On Klubmøde 07 Lø   

08 ma 50 08 To   08 Sø Vagt: Esben 

09 ti   09 Fr   09 Ma Indlæg til bladet 

10 on   10 Lø   10 Ti   

11 to   11 Sø Vagt:Kent 11 On   

12 fr   12 Ma   12 To   

13 lø   13 Ti   13 Fr   

14 sø Vagt: Stefan 14 On   14 Lø   

15 ma 51 15 To   15 Sø Vagt:Karin 

16 ti   16 Fr   16 Ma   

17 on   17 Lø   17 Ti   

18 to   18 Sø Teoridag. Vagt:Jess 18 On   

19 fr   19 Ma   19 To   

20 lø   20 Ti   20 Fr   

21 sø Vagt: Esben 21 On   21 Lø   

22 ma 52 22 To   22 Sø Teoridag. Vagt: Kent 

23 ti   23 Fr   23 Ma   

24 on   24 Lø   24 Ti   

25 to   25 Sø Vagt: Thorkild 25 On   

26 fr  26 Ma   26 To   

27 lø   27 Ti   27 Fr   

28 sø Årets sidste dyk 28 On   28 Lø   

29 ma 1 29 To         

30 ti   30 Fr         
31 on   31 Lø Generalforsamling 

Nytårskur 
      

Indlæg til næste klubblad sendes pr mail til jens.skovgaard@stofanet.dk 
senest mandag den 9. februar 2009. 


