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Kære  Dykkere
Af John Møller Nielsen 
 
Nu er det i skrivende stund 
faktisk et fint dykkervejr uden-
for, men juleferien er en rigtig 
arbejdsgiver jul, da der næsten 
ikke er nogen fridage. Jeg har 
selv arbejdet alle dage, så der 
blev desværre ikke tid til at 
dykke. 
 
Husk vores generalforsamling 
og nytårskur i 2012, læs nær-
mere længere inde i bladet. 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 

Nytårskur  (Seniorer) 

 
Sæt allerede nu et kryds i ka-
lenderen lørdag den 28. januar 
2012. 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. 
15. januar til: 
John Møller Nielsen 
Tlf.: 25 44 64 73        
Mail: 
formand@horsensdykkerklub.dk 
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Generalforsamling 2012 Horsens Dykkerklub 
Der indkaldes hermed til den 
ordinære generalforsamling 
lørdag den 28. januar 2012 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 
14. 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 
fastelavnsboller. 
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Nye regler i DSF og CMAS 
Af John Møller Nielsen 
 
Der skal jo ske noget nyt en 
gang imellem, og det sker også i 
vores forbund og i klubregi. 
 
I CMAS forbundet er man ved 
at godkende at to CMAS* dyk-
kere må dykke sammen, lige-
som man kender det fra PADI 
hvor to Open Water dykkere må 
dykke sammen.  
Klubbens anbefaling er dog at 
to nyuddannede uden erfaring 
ikke bør dykke avancerede dyk i 
f.eks Lillebælt og lignende. Det 
kræver lidt mere rutine. 
 
I mange år har vi i klubben altid 
dykket med overfladebøje, lige-
gyldigt hvilke dyk vi har haft. 
Vi har sikkert alle prøvet at 
blive viklet ind i liner, og sik-
kert også prøvet at linen sætter 
sig fast i et eller andet. 
For et stykke tid siden har man 
udviklet en SMB (Surface 
Marker Buoy) 

Det er en oppustelig bøje, 
hvormed man kan signalere at 
der er dykkere i vandet. Den 
kan bruges til at vise båden 
hvor man er henne, og den kan 
bruges til at markere at man 
ligger på sikkerhedsstop. 
Klubbens anbefaling er at be-
nytte overfladebøje ved strand 
dyk hvor der dykkes på lavere 
dybde. 
 
Ved dybere dyk som vragdyk 
eller ture til Lillebælt anbefa-
les det at bruge en SMB i ste-
det for en overfladebøje. Det 
gør det lettere at der ikke er 30 
m line der vikler sig ind i al-
ting, og i overfladen er bøjen 
så langt fra dykkerne at det 
ikke giver nogen mening. 
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Nu lyder det ret simpelt at 
sende denne SMB op, men det 
er faktisk svært, og man skal 
passe på ikke selv at ryge med 
op. 
 
Bøjen kommer sammen med et 
lille linehjul med 20-30 m line 
på. I de fleste tilfælde er det 
nok at have ca. 5 m line, da vi 
sjældent dykker deko dyk, 
men mere benytter et sikker-
hedsstop på 4½ m. 
 

Jeg har ikke set noget system 
der virker ret godt, når man 
som vi dykker med handsker 
det meste af tiden. 

Klubben udlover hermed en 
flaske god vin til den der 
kommer med det simpleste 
setup, der fungerer med hand-
sker. 
 
 
Bøjen koster ca. 3-400,- kr.  
Jeg har fundet dette filmklip 
på youtube, der forklarer 
hvordan bøjen skydes op, og 
hvad man skal gøre. 
http://www.youtube.com/watch?v=
WJlyH8Lgf4U 
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Årlig flaskeeftersyn og trykprøvning 
Af Jess Pedersen 
 
Flaskeeftersyn af rengjorte fla-
sker foretages:  
• Onsdag d. 1 februar  
• Onsdag d.15 februar.  
 
Begge dage fra kl. 19:30 - 
21:00   
 
Indlevering af rengjorte flasker 
til trykprøvning er onsdag d. 
15 februar. 
Flaskerne skal mærkes med 
navn.  
Indbetalingen skal være regi-
streret på min konto fredag d. 
24 februar. Husk at notere 
navn samt flaske str. på bank-
overførslen. 
 

Pris 243,50 pr stk 
 
.Ingen betaling = ingen tryk-
prøvning 

 
Betalingen overføres til konto: 
9890 8905862880 

Klubbladet 
	
Bidrag til næste nummer skal mailes til Jens: 
jens.skovgaard@stofanet.dk senest mandag den 27. februar 2012 
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Kalenderen 

    Januar     Februar     Marts 

01 sø   01 on 
Klubmøde 
+ flaskeeftersyn 01 to   

02 ma   02 to   02 fr   

03 ti   03 fr   03 lø   

04 on Klubmøde 04 lø   04 sø Vagt: Bent 

05 to   05 sø Dykteori Vagt Jess 05 ma   

06 fr   06 ma   06 ti   

07 lø   07 ti   07 on   

08 sø Vagt: Bent 08 on   08 to   

09 ma   09 to   09 fr   

10 ti   10 fr   10 lø   

11 on   11 lø   11 sø Vagt: Stefan 

12 to   12 sø Vagt: Bo 12 ma   

13 fr   13 ma   13 ti   

14 lø   14 ti   14 on   

15 sø Vagt Karin.  Dykteori 15 on Flaskeeftersyn 15 to   

16 ma   16 to   16 fr   

17 ti   17 fr   17 lø   

18 on   18 lø   18 sø Vagt: Jess 

19 to   19 sø Vagt:Thorkild 19 ma   

20 fr   20 ma   20 ti   

21 lø   21 ti   21 on   

22 sø Vagt: Thorkild 22 on   22 to   

23 ma   23 to   23 fr   

24 ti   24 fr   24 lø   

25 on   25 lø   25 sø Vagt: Bo 

26 to   26 sø Vagt: Karin 26 ma   

27 fr   27 ma  Indlæg klubblad 27 ti   

28 lø Generalforsamling 28 ti   28 on   

29 sø Vagt: Stefan 29 on   29 to   

30 ma         30 fr   

31 ti         31 lø   
	


