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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 
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Kære Dykkere
Af John Møller Nielsen 
 
Så er vi lige hjemvendt fra vo-
res traditionelle junitur til Gl. 
Ålbo. Hytterne er booket alle-
rede til 17-19. juni 2012, så 
husk at booke i god til, hvis du 
gerne vil med. 
Hjemmesiden er blevet opda-
teret, og der er nu kommet en 
kalender service, så det skulle 
blive lettere at holde øje med 
de begivenheder der kommer. 
Der er lige nu sendt mails 
rundt til forskellige flaskedyk-
kere med invitation til junitu-
ren 2012. 
 
Vi har holdt sidste aften i 
svømmehallen, hvor vi dette år 
prøvede at lave en familie dyk 
aften, hvor alle familiens med-
lemmer kunne prøve at snorkle 
eller flaskedykke. Det var en 
stor succes, og der blev da og-
så brugt over 3000 liter luft. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fotos fra juniortur 2011 
 
Efter en forhåbentlig god 
sommer med mange dyk, star-
ter svømmehallen igen den 14. 
august.2011 
 
 Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
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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. 
Så er der nu mulighed for at 
komme på liveaboard dykker-
tur til Rødehavet igen. 
Vi rejser igen med Atlantis, og 
det er denne tur der er valgt: 
Sinai Liveaboard Nord 
Afgang fra Billund 9. oktober. 
Pris 8.000 + det løse. 
  
Der er desværre ikke direkte 
flyvning fra Kastrup, for dem 
der måtte ønske det. 
 

Krævende dykning  
Da flere af dykkene på en livea-
board er forholdsvis krævende 
pga.strøm og dybde, skal du som 
minimum have 25 loggede dyk og 
et Advanced Diver-certifikat (f.eks 
CMAS**) for at komme med.  
  
Vi anbefaler, at du selv medbrin-
ger en dykkercomputer, da dyk-
kercenteret ikke har nok til, at alle 
kan leje. Det er desuden blevet et 
krav på liveaboards i Rødehavet, 
at hver dykker har en deko-bøje 
med mindre, man følger lige i 
slipstrømmen på guiden. Med-
bring din egen, så du ved, hvor-
dan den virker.  
 
Hvis du vil med, så kontakt 
John hurtigt for yderligere op-
lysninger og tilmelding. 
 

Nyt fra uddannelsesudvalget 
Af Jens Skovgaard 
 
Nye dykkere 
Poul og Kasper har bestået ud-
dannnelsen til CMAS* sports-
dykkere. 
Mathias har gennemgået ud-
dannelsen til CMAS** sports-
dykker. 

Til lykke til hver enkelt. 
 
Nyt hold til CMAS* sports-
dykker starter i svømmehallen 
den 23. oktober 2011.  
 
Tilmelding til Jens eller John 
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Junitur  2012 
Af John Møller Nielsen 
 
Husk at vi holder den årlige juni-
tur den 17-19. juni. 
Vi camperer på Gl. Ålbo Cam-
ping, der er det perfekte sted 
for dykkere. 
 
Man tilmelder sig direkte til 
campingpladsen, og giver mig 
besked efterfølgende. 
Vi har gummibåden med, og vi 
skal bare bruge al den med-
bragte benzin.  
 
Hvis du mangler nogle dybe 
dyk til dit bevis, så er her en 
oplagt chance for at tage dem. 
Campingpladsen har sin egen 
flaske fyldestation. 

Hvis du skal reservere en hyt-
te, så er det ved at være sidste 
chance  
Læs mere på: 
http://www.gl-aalbo.dk/ 
 

 
 
Sæt X i kalenderen, og book 
hytter i god tid, da der  hurtigt 
bliver udsolgt 
 
 

 

Dyk i Kreidesee Tyskland 
Af John Møller Nielsen 

 
Lørdag den 7. maj var Bo og 
jeg en tur til Kreidesee sam-
men med otte dykænder. 
 
Kreidesee ligger vest for 
Hamborg, og er en gammel 
kalkgrav, hvor der siden 1859 
er gravet brunkul og kalk. Fra 

1970 og fremad kunne det ikke 
længere betale sig at grave 
kalk fra graven, og produkti-
ons udstyret blev solgt. 
 
I 1986 blev søen fyldt med 
vand, da pumperne blev stop-
pet. 
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Kreidesee er 60 meter dyb på 
det dybeste sted, så der er mu-
ligheder for alle dykkere. Det 
koster 10 € at dykke i søen, og 
det er et krav at der dykkes 
med dobbelt første trin af sik-
kerhedsmæssige årsager. 
 
Ifølge ukendte kilder er der 
jævnligt en helikopter der af-
henter tilskadekomne dykkere, 
og der findes da også danskere 
der er omkommet i søen. 

 
Turen startede med at vi mød-
tes ved DTC kl. 06:00 klar til 
afgang. Da ikke alle havde 
fuldt udstyr med, blev afgan-
gen forsinket lidt, til 06:30. 
Min beskedenhed forbyder 
mig at nævne navne… 
Det hele blev pakket over i tre 
biler, som var propfyldte.  
Der var dobbelt 15 liter sæt og 
stageflasker og alt mulig an-
det. 
 

Ca. 4 timer senere ankom vi til 
søen, og alle blev skrevet ind, 
og fik betalt. Klaus Dykand 
havde lavet fælles indskriv-
ning, hvilket gjorde det meget 
lettere. 
 
Hele området er bygget til 
dykkere, da der er en kæmpe 
fyldestation og en stor cam-
pingplads helt ned til søen.  
 
Herefter blev vi inddelt i hold, 
og vi begyndte at samle udsty-
ret. Det viste sig at underteg-
nede ikke var den eneste glem-
somme på turen, men efter lidt 
bytten rundt, så lykkedes det 
alligevel.  
 
 

 
Første dyk var på Rüttler, som 
er en betonkonstruktion med 
en lastbil ovenpå. Da Bo og 
jeg var sidste hold, så var sig-
ten ikke ret stor, og vi dykkede 
derfor lidt væk, og hen langs 
sø siden. Det er lidt underligt 
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at dykke i ferskvand, og man 
skal huske at tage lidt bly af, 
da man ellers bliver for tung. 
Det ser underligt ud, når man 
dykker i søen, og langs kanten 
kan man se alle træ rødderne 
der rager ud i vandet.  
 
Efter dykket kørte vi til næste 
sted ved søen og fik en fin fæl-
les frokost. 

 
Andet dyk var fra en lille bro, 
hvor vi svømmede i overfladen 
hen til en bøje. 
 
Denne bøje markerede en fly-
vemaskine der var udstillet på 
10 meters dybde, og efter at 
have rundet den et par gange, 
dykkede vi mod bunden og 
svømmede hen mod næste 
punkt. Næste punkt var en flise 
belagt vej der går ned i søen. 
Vi var lige forbi en sejlbåd der 
lå på bunden, og kunne heref-
ter følge vejen op og ud af sø-
en. 

Begge dyk var på 26 meter. 
Herefter var der hygge med 
hjemmebag, chokolade kiks og 
skrivning af logbog. 
 
Alle havde haft nogle rimelige 
dyk, og vejret var fantastisk. 
Det var nu på tide at vende 
næsen hjemad og vi havde da 
også været af sted i 12 timer. 
Vi fik en fantastisk burger i 
Flensborg, og vi endte alle ved 
DTC igen lidt senere. Nu skul-
le alt udstyret fordeles mellem 
os igen, inden vi kunne køre 
hver til sit. 
 
Alt i alt en god tur, uden dog 
den helt vildt gode sigt. 
 
Dagen efter var der elevdyk på 
Hjarnø det meste af dagen, og 
så svømmehal om aftenen - 
Ikke mere vand i denne week-
end. 

John
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 Kalenderen 

  August   September   Oktober 
01 ma   01 to   01 lø   

02 ti   02 fr   02 sø Vagt Bo 

03 on   03 lø   03 ma  Indlæg til klubbladet 

04 to   04 sø Vagt jens 04 ti   

05 fr   05 ma   05 on   

06 lø   06 ti   06 to   

07 sø   07 on   07 fr   

08 ma   08 to   08 lø   

09 ti   09 fr   09 sø Vagt Thorkild 
10 on   10 lø   10 ma   

11 to   11 sø Vagt John 11 ti Dykkerferie 

12 fr   12 ma   12 on Rødehavet 

13 lø   13 ti   13 to   

14 sø Vagt Thorkild 14 on   14 fr   

15 ma   15 to   15 lø   

16 ti   16 fr   16 sø Vagt Karin 

17 on   17 lø   17 ma   

18 to   18 sø Vagt Stefan 18 ti   

19 fr   19 ma   19 on   

20 lø   20 ti   20 to   

21 sø Vagt Karin 21 on   21 fr   

22 ma   22 to   22 lø   

23 ti   23 fr   23 sø Udd CMAS*.Vagt Stefan 

24 on   24 lø   24 ma   

25 to   25 sø Vagt Jess 25 ti   

26 fr   26 ma   26 on   

27 lø   27 ti   27 to   

28 sø vagt Hans Henrik 28 on   28 fr   

29 ma   29 to   29 lø   

30 ti   30 fr   30 sø Vagt Jess 

31 on         31 ma   

Bidrag til næste nummer skal mailes til Jens: 
jens.skovgaard@stofanet.dk senest mandag den 3 oktober 2011 


