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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 Jess Pedersen 40 38 74 72 
 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 Jess Pedersen 40 38 74 72 
Arkæologi: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter John Møller Nielsen 25 44 64 73 
 
 



HDK  3 
 

Kære Dykkere 
Af John Møller Nielsen 
 
Vinter - Vinter - Vinter, i år tror 
jeg slet ikke at vi kommer i van-
det overhovedet. Det ser ikke 
særligt lovende ud, men med lidt 
held, så kommer foråret inden så 
længe. 
Vi fik generalforsamlingen over-
stået, og lidt nye hoveder ind i 
bestyrelsen, og det er jo altid rart. 
Flaskerne til eftersyn er ved at 
hobe sig op, så det varer ikke 
længe før det er klar til sæsonen. 
Årets elever til CMAS* og 
CMAS** har bestået deres teori-
prøver, så alle er glade.  
Se længere inde i bladet omkring 
dykkerferie til efteråret, så har 
man jo altid lidt at se frem til. 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 

 

Dykkerferieeeeeeeee 
Af John Møller Nielsen 

 
Sidste år var vi nogle stykker 
fra klubben, der var en tur i 
Ægypten for at dykke. Vi hav-
de en herlig tur, men det viste 
sig desværre at være stærkt 
vanedannende. 
Vi forsøger med en lignende 
tur til Ægypten i uge 41. Den-
ne gang bliver det nok til en 
uges live aboard, så sæt et 
kryds i kalenderen hvis det ly-
der som noget for dig. Jeg 
kontakter rejsebureau for 
nærmere detaljer. 
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Generalforsamling i Horsens Dykkerklub  

29. januar 2011. Referat jf. dagsorden 
A) Valg af dirigent: 
Formanden bød velkommen og 
foreslog Jens, som blev enstem-
migt valgt. 

Dirigenten konstaterede at gene-
ralforsamlingen var rettidigt ind-
kaldt iht. vedtægterne og derfor 
var beslutningsdygtig. 

B) Valg af sekretær: 
Efter et spændende kampvalg 
lykkedes det Stefan at blive 
valgt.Efter valget af sekretær, 
overgav dirigenten ordet til for-
manden til aflæggelse af beret-
ning. 

C) Formandens beretning: 
Traditionen tro, så startede januar 
måned med flaskeundervisning i 
svømmehallen, og nogle hårde 
teoridage i klublokalerne. 

Vi lagde hårdt ud med tre elever, 
og et par ekstra fra tidligere år. 

Der blev uddelt CMAS * og 
CMAS** beviser og også et en-
kelt CMAS* instruktørbevis. 

Jeg glimrede jo med mit fravær 
ved sidste generalforsamling, da 
DSF lagde deres instruktør kursus 
i den samme weekend. 

Vores nye CMAS* hold er i fuld 
gang med undervisningen, så Jens 
og jeg skal nok få tiden til at gå. 

Juniorafdelingen hører vi ikke så 
meget fra, men de har da hentet 
medaljer hjem fra juniorlegene og 
deltaget i forbundets sommerlejr . 
Lidt fastelavns- og juleløjer er det 
også blevet til. 

Vi havde også en hyggelig tur til 
Kirkholm med grill og alt muligt. 

Sikkerheds Carsten sidder på 
spring for at få alle vores dykker-
flasker checket og trykprøvet, så 
vi er klar til forårssæsonen. Husk 
at de skal afleveres adskilte og 
tomme. Carsten er kommet med 
en pris for de flasker der skal 
trykprøves. 

Jess er vores nye kompressor 
mand, og der gik ikke lang tid før 
han var træt af den gamle kom-
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pressor og ville have en ny. Vi 
kunne ikke længere få reservede-
le til den gamle, og da der lige 
dukkede et godt tilbud op ude hos 
Michael, ja så slog vi til. Den nye 
er da også lidt hurtigere, og det 
hele kører automatisk. Da Carsten 
holder pga. flytning, overtager 
Jess sikkerhedsjobbet. 

Vi var på junitur til Gl. Ålbo, og 
som sædvanlig fik vi en masse 
gode dyk, og gummibåden blev 
brugt flittigt. Dette års tur til Gl. 
Ålbo bliver den 17-18-19. juni, så 
det er en god ide at reservere hyt-
ter i god tid.  

Vi kører lidt fridykker undervis-
ning, men det har været lidt svært 
at få plads til også at være in-
struktør på dette hold. Jeg har 
derfor snakket med Stefan, og 
han har indvilliget i at lave en lidt 
mere struktureret træning, men 
måske ikke hver søndag. Det er 
meningen at man går nogle styk-
ker sammen, og så selv udfører 
træningen. Han er også meldt ind 
i Århus Fridykker Klub, og kan 
derfra hente en masse inspiration. 

Den største oplevelse for mig var 
nok klub dykkerturen til Rødeha-
vet. Vi fik en masse dyk på både 

vrag og rev, så der var noget for 
en hver smag. Der var alle mulige 
små og store farvestrålende fisk. 
Vi forsøger måske at lave en tur 
til efteråret igen, så begynd bare 
at spare lidt penge sammen. 

Længere fremme i papirerne sid-
der listen over de personer der er 
i klubbens forskellige udvalg. 

Skulle der sidde nogen på spring 
der brænder for at få sit navn på 
tavlen, så er der i materialet her 
en liste over de udvalg der er i 
klubben.  

Lad os mødes ude i det blå, når 
vejret tillader det, og håbe på at 
2011 bliver et godt og sikkert 
dykker år med masser af gode 
oplevelser. 

Tak for 2010 

Tak for hjælpen til alle ledere, 
trænere og instruktører. 
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Formandens beretning blev en-
stemmigt vedtaget. 
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D) Fremlæggelse af regnskabet: 
Kassereren fremlagde regnskabet. 
Der har været en uforudset eks-
traordinær udgift til indkøb af en 
ny kompressor i det forløbne 
regnskabsår. Der er dog stadig en 
positiv egenkapital. 

Indkomne forslag: 
Der var ikke kommet nogen for-
slag. 

E) Fastsættelse af gebyrer og 
kontingenter: 
Der er varslet øget udgift til klub-
lokalet fra Sct. Ibs Skole, som 
ejer bygningen. Den øgede beta-
ling skal dække renholdelse og 
almindelig ejendomsservice. Der 
har dog indtil videre ikke været 
noget konkret økonomisk udspil, 
men det kan evt. blive nødvendigt 
at hæve kontingentet fra 2012. 

F) Valg af bestyrelse og supple-
anter: 
John modtog genvalg som for-
mand. 
Marianne modtog genvalg som 
kasserer. 
Bo modtog genvalg som bestyrel-
sesmedlem. 

Bent modtog genvalg som næst-
formand. 

Jess stillede op som bestyrelses-
medlem og blev valgt. 

Jess påtog sig også at være an-
svarlig for kompressor og sikker-
hed.  

Som suppleanter til bestyrelsen 
blev Daniel genvalgt og Stefan 
valgt ind. 

G) Valg af revisorer og supple-
anter: 
Bjarne og Jens blev genvalgt som 
revisorer. 

Tommy blev genvalgt som revi-
sorsuppleant, og Poul blev valgt 
som ny revisorsuppleant. 

Afslutningsvis takkede diri-
genten for god ro og orden, og 
formanden afsluttede med at 
ønske alle en god dykkersæ-
son. 
 
Referent : Stefan 
 
Godkendt 
Jens Skovgaard 
Dirigent for generalforsamlin-
gen. 
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CMAS Seals 
Af John Møller Nielsen 

 
Nu har jeg set den amerikan-
ske Navy Seals uddannelse på 
Discovery channel, og der 
kunne vi måske også lære lidt 
fra. 
Vi slipper dog for alle armbøj-
ningerne og svømmeturene i 
det kolde vand. 
 
Jeg har nu lavet et oplæg til 
nogle praktiske og teoretiske 
prøver i bassin, som udfordrer 
dykkerne lidt mere end det der 
sker under uddannelsen. 
 
Der er nogle adgangskrav mht. 
erfaring og antal dyk. 
Der er lavet et sæt prøver til 
CMAS *,** og *** dykkere, 
så kom og tag imod udfordrin-
gen !!! 
Det bliver ikke let, og det er 
ikke alle der består, men man 
tager ikke skade af det. 
 
Prøverne løses af et makkerpar 
og de får nogle opgaver under 
et dyk, som vil være relevante, 
og som ligger indenfor det ud-
dannelses niveau som de har. 

Har du mod på at prøve, så 
find en makker, så finder vi en 
aften i svømmehallen. 
 
Adgangskrav for CMAS*: 
 
CMAS* bevis 
Minimum 15 dyk.  
Læst teori omkring praktisk 
dykning og dykker-relaterede 
sygdomme. 
Længdedyk på 25 meter ABC 
prøve. 
Dykkerne planlægger et dyk til 
maks. 18 meter i 20 minutter. 
Under dette dyk får holdet 
seks prøver / situationer, tre til 
hver. Der kommer et par teori 
spørgsmål oveni. 
Prøverne løses som par. 
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 Kalenderen 

    April     Maj     Juni 
01 fr   Uddannelsesdyk 01 on   
02 lø   

01 sø 
Vagt Hans Henrik 02 to Kr. Himmelfart 

03 sø Vagt: Bo 02 ma   03 fr   
04 ma   03 ti   04 lø   
05 ti   04 on   05 sø Vagt Jess 
06 on   05 to   06 ma   
07 to   06 fr   07 ti   
08 fr   07 lø Uddannelses dyk 08 on   

09 lø   08 sø 
Udd.dyk. Vagt 
Jens 09 to   

10 sø Vagt Thorkild 09 ma   10 fr   
11 ma   10 ti   11 lø   
12 ti   11 on   12 sø Pinsedag 
13 on   12 to   13 ma 2. Pinsedag 
14 to   13 fr   14 ti   
15 fr   14 lø   15 on   
16 lø   15 sø Vagt John 16 to   
17 sø Vagt Karin 16 ma   17 fr Gl Ålbo 
18 ma   17 ti   18 lø Gl Ålbo 
19 ti   18 on   19 sø Gl Ålbo. Vagt Bo 

20 on   19 to   20 ma 
Indllæg til klub-
blad 

21 to Skærtorsdag 20 fr St. Bededag 21 ti   
22 fr Langfredag 21 lø   22 on   
23 lø   22 sø   23 to   
24 sø Påskedag 23 ma   24 fr   
25 ma 2. påskedag 24 ti   25 lø   
26 ti   25 on   26 sø ferie 

27 on   26 to   27 ma Junior 
28 to   27 fr   28 ti sommer- 
29 fr   28 lø CMAS-2 udd dyk 29 on lejr 
30 lø Uddannelsesdyk 29 sø Vagt Stefan 30 to   
      30 ma   1 fr   
      31 ti   2 lø   
 
Bidrag til næste nummer skal mailes til Jens: 
jens.skovgaard@stofanet.dk senest mandag den 20. juni 


