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Bestyrelse: 
Formand: John Møller Nielsen 

Mobil: 
75 63 00 70 
25 44 64 73 

Næstformand Bent Heltborg 20 62 09 54 
Kasserer: Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Bestyrelsesmedlem Carsten Poulsen Lindhardt 40 13 07 19 
 Katrine B Tønnersen  
 Bo Laursen 40 20 25 53 

Kontaktpersoner i klubbens udvalg: 
Junior: Daniel Lykke Nielsen 31 25 66 57 
Båd: John Møller Nielsen 25 44 64 73 
Kompressor: Jess Pedersen 40 38 74 72 
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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Kære Dykkere
Af John Møller Nielsen 

 
Sommeren er forbi, og efter-
året er på vej. Det skal dog ik-
ke afholde os fra at komme i 
vandet. 
Vi er nogle der drager af sted 
til Rødehavet sidst i septem-
ber, og vi er allerede begyndt 
at glæde os. 
De fleste er færdige med deres 
uddannelse, dog er der lige et 
par stykker der mangler et en-
kelt dyk. 
I starten af september var un-
dertegnede på dykker instruk-
tør kursus. Det var en lang 
weekend med undervisning 
dagen lang, både i teori, bassin 
og åbent vand. 
CMAS* instruktør beviset er 
nu i hus, og senere ender det 
nok også med CMAS** in-
struktør kurset, hvis alt går vel. 
Vi prøver at støjdæmpe kom-
pressoren lidt, så vi undgår 
bøvl med naboerne, så hvis 
kompressorrummet ser lidt 
underlig ud, så vil det være 
derfor. 
 

Interessen for vores CMAS* 
kursus som starter efter efter-
årsferien er ret stor, så vi kan 
nok godt få brug for nogle 
hjælpende hænder når vi skal i 
åbent vand. 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

HDK  4 
 

Nyt fra uddannelsesudvalget
Af Jens 

Nye dykkere 
CMAS*: 
• Carsten B. Olsen 
• Mathias L Pedersen 
 
CMAS** 
• Bo Laursen 
 
CMAS* Instuktør 
• John Møller Nielsen 
 
Fra uddannelsesudvalget skal 
lyde et stort til lykke til hver 
enkelt. 

Det er nu op til de nye dykkere 
at få yderligere erfaring og ru-
tine, så det indlærte efterhån-
den sidder på rygraden. Med 
tiden er det også vigtigt at fin-
de nogle interesser som kan 
kombineres med opholdet un-
der havets overflade, så inte-
ressen for at dykke bevares. 
 
For CMAS*-dykkere vil det 
være et naturligt forløb at sam-
le på nogle gode, men også 
variede dyk, og dermed kvali-
ficere sig til at gå i gang med 
CMAS**. 

CMAS* kursus 2010-2011 
Med efterårets komme er det 
tid at gå i gang med næste hold 
dykkerkursus. 
 
I korte træk er programmet 
således: 
 
24/10-2010 kl 19:00 
Start i svømmehal maske, 
snorkel og finner, fortsætter 
frem til jul 
 

 
 
17/11-2010 kl 19:00 
Teori i klublokalet. Introdukti-
on til kurset. Gennemgang af 
udstyr. Sidste frist for lægeer-
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klæring 
09-01-2011 kl 19:00 
Start på flaskedykning i 
svømmehal. Fortsætter frem til 
begyndelsen af april, bortset 
fra vinterferien i uge 7. 

 
16/01-2011 kl 09:00-ca 16:30 
Teoridag i klublokalet 
 
06/02-2011 kl 09:00-ca 16:30 
Teoridag i klublokalet. Afslut-
tes med teoriprøve 
 
Praktiske dyk i åbent vand 
på følgende weekender: 
30/4-1/5-2011 
7/5-8/5 – 2011 
14/5-15/5-2011 
 

Det er vigtigt at reservere disse 
weekender allerede nu. 
 

For at bestå kurset skal man 
deltage aktivt i hele forløbet 
og bestå samtlige af de i forlø-
bet indlagte prøver. 
 
I Weekenden 17/6-19/6 – 2011 
afholdes den traditionelle 
klubtur til Gl. Ålbo Camping 
ved Lillebælt, hvor der bliver 
rig lejlighed til at opnå yderli-
gere erfaringsdyk. 
 

HDK  6 
 

Dykning på Mallorca 2010 
Af John Møller Nielsen 

 
Som sædvanlig skulle vi på en 
sommerferie, hvor det skulle 
være muligt at dykke. Jeg hav-
de checket at der var dykker-
centre i området, og den anden 
dag vi var på stedet, måtte jeg 
ud at lede efter et. 
 
Efter en halv times søgen fandt 
jeg et tæt ved stranden. her 
fortalte man at ifølge spansk 
lov skal have e Vi dykkede 
efter n læge erklæring for at 
dykke fra en båd. Jeg tilmeldte 
mig så et stranddyk, som også 
blev til noget efter et par for-
gæves forsøg. Spanien blev 
europamestre i fodbold, og in-
gen havde åbenbart lyst til at 
dykke. Jeg spurgte dykker che-
fen om det ikke var muligt at 
få en lægeerklæring lokalt, så 
jeg kunne komme på lidt dybe-
re dyk.  
Det var heldigvis ikke noget 
problem, så fem minutter sene-
re sad jeg på bagsædet af hans 
motorcykel på vej til lægen. 
Efter ca. ti minutters undersø-
gelse og tyve minutters dyk-

kersnak, så var erklæringen 
hjemme. 
Jeg sagde så til chefen at jeg 
var klar til båddyk, og han 
kunne bare sige til. 
Der skete dog aldrig noget, ud 
over at jeg skulle ringe igen 
næste dag. Efterhånden regne-
de jeg slet ikke med at han 
havde en båd, og fandt herefter 
et nyt dykkercenter. 
Jeg blev booket til en heldags-
tur til den anden side af øen, 
og en bådtur inkluderet. 
Jeg blev hentet til den aftalte 
tid, og kørt til dykkercentret. 
Her blev vi skrevet ind i log-
gen, og kørt til en tankstation 
ude midt på landet, hvor vi 
blev afhentet af et nyt dykker-
center. 
Her skulle vi igen skrives ind i 
loggen, men ingen checkede 
logbog, bevis og lægeerklæ-
ring…. 
Da vores svenske guide Ras-
mus efterfølgende spurgte en 
hollænder hvilket bevis han 
havde, var svaret at han da ik-
ke havde noget bevis, men at 
det var aftalt med ham der 
havde solgt turen. Han havde 
dog fået et guidet dyk i Caribi-
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en, og havde prøvet det lidt i 
svømmehallen. Rasmus var 
ikke helt fornøjet med det, 
men kunne ikke gøre andet 
end at give ham et ti minutters 
dykkerkursus, og et par ekstra 
papirer at udfylde. 
 

Vi fik herefter udleveret grejet, 
som var ganske fint, udover et 
par utætte O-ringe, men sådan 
skal det jo være. Vi var fem 
dykkere samt guiden Rasmus. 

Det første dyk på østsiden fik 
vi efter nogle minutters sejlads 
med et lækker gummibåd  med 
en 250 hestes motor.  
Vi så de sædvanlige muræner 
og flotte huler, så alt i alt en 
god dag. 

Vagt i svømmehal 
Af Jens 
 
Der er i tidens løb af forskelli-
ge årsager sket lidt frafald, 
blandt de dykkere, der har på-
taget sig opgaven at holde øje 
med de andre i svømmehallen. 
Vi trænger hårdt til at få 2 – 3 
stykker mere med på listen.  

Behovet er særlig stort i den 
tid, der er uddannelse, da in-
struktørerne ikke både kan væ-
re vagter og undervise samti-
dig. 
 
Giv besked til mig, gerne på 
mail, hvis du vil være med til 
at holde en høj sikkerhed, når 
vi er i svømmehallen. 
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Kalenderen 
    Oktober     November     December 

01 Fr   01 Ma   01 On Klubmøde 

02 Lø   02 Ti   02 To   
03 Sø Vagt:Kent 03 On Klubmøde 03 Fr   

04 Ma   04 To   04 Lø   

05 Ti   05 Fr   05 Sø Vagt: Michael J 

06 On Klubmøde 06 Lø   06 Ma Indlæg til klubbladet 
07 To   07 Sø Vagt: karin 07 Ti   

08 Fr   08 Ma   08 On   

09 Lø   09 Ti   09 To   

10 Sø Vagt: Stefan 10 On   10 Fr   

11 Ma   11 To   11 Lø   

12 Ti   12 Fr   12 Sø Vagt Thorkild 

13 On   13 Lø   13 Ma   

14 To   14 Sø vagt: kent 14 Ti   
15 Fr   15 Ma   15 On   

16 Lø   16 Ti   16 To   

17 Sø Vagt: Jess 17 On CMAS* teori 17 Fr   

18 Ma   18 To   18 Lø   
19 Ti   19 Fr   19 Sø Vagt: Karin 

20 On   20 Lø   20 Ma   

21 To   21 Sø Vagt: Stefan 21 Ti   

22 Fr   22 Ma   22 On   

23 Lø   23 Ti   23 To   

24 Sø 
CMAS* uddannelse 
Vagt: Michael j 24 On   24 Fr   

25 Ma   25 To   25 Lø Juledag 

26 Ti   26 Fr   26 Sø 2.juledag 
27 On   27 Lø   27 Ma   

28 To   28 Sø Vagt: Jess 28 Ti   

29 Fr   29 Ma   29 On   

30 Lø   30 Ti   30 To   

31 Sø Vagt: Thorkild       31 Fr   
 
Bidrag til næste nummer skal mailes til Jens: 
jens.skovgaard@stofanet.dk senest mandag den 6. december 


