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Kære Dykkere 
�������������	���������
	
Så er sæsonen ved at 
være ovre for denne 
gang, med mindre man 
rejser udenlands for at 
dykke. Vandet er 
stadig omkring 10 

grader, så det skulle være muligt at nå et 
par dyk mere inden udstyret hænges til 
langtids tørring. 

I DSF dykkerudvalg regner vi med at 
arrangere et isdyk i Silkeborg i starten af 
2013, så det skal nok blive spændende. 
Vi ses i svømmehallen vinteren over, så 
træningen holdes ved lige. 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 

 
 

Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub 
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Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling lørdag den 26. januar 2013 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 suppleanter 
h) Valg af revisorer og suppleanter. 
 
Forslag til behandling under punkt e) skal 
udformes skriftligt og være formanden i 
hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen, dvs. lørdag den 12. 
januar. 
(e-mail er OK – sendes til 
formand@horsensdykkerklub.dk) 
 

For de medlemmer der endnu ikke har 
prøvet at deltage i generalforsamlingen, 
så er det her at de store ting besluttes. 
Du har mulighed for at stille forslag, og 
stille op som bestyrelsesmedlem.  
Klubben er efterfølgende vært med kaffe, 
the, chokolade og fastelavnsboller
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Nytårskur  (Seniorer) 
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Sæt allerede nu et kryds i kalenderen 
lørdag den 26. januar 2013. Efter en 
forhåbentlig veloverstået general-
forsamling, er vi klar til dette års 
traditionelle nytårskur. 
Menuen er endnu ikke fastlagt, men vi 
regner med et helaftenstraktement til ca. 
200 kr. pr. person (det er naturligvis uden 
drikkevarer – dem medbringer du selv) 

Vi håber at såvel klubbens gamle som 
nye medlemmer vil møde op og bidrage 
til en munter aften. (koner og kærester er 
naturligvis også velkomne!) 
Tilmelding senest søndag d. 13. januar til: 
John Møller Nielsen 
Tlf.: 25 44 64 73        
Mail: formand@horsensdykkerklub.dk 

 

Intern flaskeeftersyn år 2013 
 ��������$���	����
 
Det årlige klubeftersyn /godkendelse af 
vores dykkerflasker vil blive fortaget den 
første onsdag i februar måned 2013. 
Sørg venligst for at flaskerne på forhånd 
er rengjorte, så vi ikke skal bruge hele 
aftenen på eftersynet. 
Er du forhindret i at møde op så informer 
mig om at din / dine flaske ligger kla, så 
vil jeg kontrollere den 
 

Trykprøvning af flasker 
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Som vi alle har lært, da vi tog vores 
certifikater skal vores flasker trykprøves 
hvert 5 år (dette er lovpligtigt). 
 
Da der skal bestilles tid til trykprøvning, 
skal flaskerne til trykprøvning ligge klar 
senest den 20. februar 2013. 

Priser for trykprøvning gældende 2013 er 
ikke til rådighed på nuværende tidspunkt, 
så disse vil blive oplyst på et senere 
tidspunkt. 
  
Hilsen 
Jess   

 

Natdyk 
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Fredag den 7. september havde vi en tur 
til ishuset i Juelsminde. Vejret var perfekt 
med en smule fralandsvind, og vandet var 
fint og klart. 

Vi var 7 dykkere i alt. Der blev sat hold, 
og vi havde et fint aftendyk inden det blev 
mørkt. Da det blev mørkt var vi klar igen 
efter et flaskebyt. Lommelygterne var 
fundet frem, og dykket blev aftalt. 
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Natdykket var perfekt, men vi så 
desværre ikke nogen hummere denne 
gang. Jess har tidligere taget et billede 
derude, ellers var der nok heller ikke 
nogen der troede ham. 

 
Foto: Jess 
 
Det mest fantastiske ved natdykket var 
dog at der var rigtig meget morild i 
vandet. Hvis man slukkede sin lygte var 
vandet fyldt med små glimtende 
lysprikker, og hvis man rystede med både 
arme og ben, så blev hele kroppen oplyst. 
Det var næsten ikke til at komme ud af 
vandet igen, så flot var det. 
 
 

Fundet på nettet: 
Morild kommer fra alger med 
lysproducerende organer og stimuleres af 
bevægelser i vandet. Lyset fremkaldes af 
en kemisk reaktion hvor stoffet luciferin 
påvirkes af ilt og enzymet luciferase. 
Hvis man har mulighed for at fange nogle 
af algerne i et syltetøjsglas kan man 
fremprovokere lyset ved at røre rundt i 
vandet med en ske. 
Morild forekommer både dag og nat og 
gennem hele året. Men sidst på 
sommeren er intensiteten højere og 
derfor ses lyset oftere. 
Morild ses også hos visse bakterier, 
andre alger, dybhavsblæksprutter og hos 
fisk, men man ved ikke med sikkerhed, 
hvad lyset bruges til. Sandsynligvis til en 
form for kommunikation som fx 
beskyttelse mod rovdyr, eller måske som 
kamuflage. 

 
 

Årets sidste dyk 2012 
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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 torsdag den 30. 
december kl. 10:00. Hvis vejret tillader 
det, så dykker vi ved Ishuset i 
Juelsminde. 

Efter dykket mødes vi i klubben til lidt 
cacao, brød og juleøl. 
 
Tørdragter kan være en fordel, hvis det 
skulle vise sig at vandet er koldt, men 
våddragt dykkere er også velkomne. 
 
Tilmelding til John på tlf.  
25 44 64 73 
mail formand@horsensdykkerklub.dk 
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Junitur  2013 
Af John Møller Nielsen 
 
Husk at vi holder den årlige junitur den 
14-15-16. juni. 
 
Vi camperer på Gl. Ålbo Camping, der er 
det perfekte sted for dykkere. 
Man tilmelder sig direkte til camping-
pladsen, og giver mig besked 
efterfølgende. 

 

Vi har gummibåden med, og vi skal bare 
bruge al den medbragte 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 hytte, 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 disse hurtigt bliver udsolgt 
 
 

 
 
	

Nyt fra uddannelsen 
Af Jens Skovgaard 
 
Så er vi kommer i gang med denne 
sæsons uddannelse af kommende 
sportsdykkere. Vi har 3 elever på holdet, 
så det giver instruktørerne gode 
muligheder for at følge hver enkelt. Om 
alt går vel og vejret ikke driller, når vi skal 

udendørs, så forventer vi at være færdige 
i løbet af maj måned 2013. 
Foreløbig går det med intensiv træning i 
svømmehallen og nogle teoridage i 
januar og februar.

 

Klublokaler 
Af Formanden 
 
Som det er fremgået af flere 
klubmødereferater, er vi blevet sagt op i 
vore klublokaler til aflevering 1. februar 
2013. Hvad der sker femover er endnu 
uvist. 
 
Det betyder dog at vi lige så godt kan 
begynde med oprydning af hvad vi har af 
forskelligt udstyr. 

 
Det skal i den anledning indtrængende 
og præcist henstilles, at de 
nuværende, og enkelte tidligere 
klubmedlemmer, der har deres flasker 
eller andet til opbevaring i klubben får 
det hjemtaget inden jul. 
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Kalenderen 
 
    2012           2013       

    November     December     Januar     Februar 
01 to   01 lø   01 ti   01 fr   

02 fr   02 sø Vagt Thorkild 02 on Klubmøde 02 lø   

03 lø   03 ma   03 to   03 sø Vagt Thorkild 

04 sø Vagt Stefan 04 ti   04 fr   04 ma   

05 ma   05 on Klubmøde 05 lø   05 ti   

06 ti   06 to   06 sø Vagt Stefan 06 on Klubmøde 

07 on Klubmøde 07 fr   07 ma   07 to   

08 to CMAS* Teori 08 lø   08 ti   08 fr   

09 fr   09 sø Vagt: Bent 09 on   09 lø   

10 lø   10 ma   10 to   10 sø Vagt: Bent 

11 sø Vagt Jess 11 ti   11 fr   11 ma   

12 ma   12 on   12 lø   12 ti   

13 ti   13 to   13 sø Vagt Bo. CMAS* Teori 13 on   

14 on   14 fr   14 ma   14 to   

15 to   15 lø   15 ti   15 fr   

16 fr   16 sø Vagt Karin 16 on   16 lø   

17 lø   17 ma   17 to   17 sø Vagt Karin 

18 sø Vagt Bo 18 ti   18 fr   18 ma   

19 ma   19 on   19 lø   19 ti   

20 ti   20 to   20 sø Vagt Jess 20 on   

21 on   21 fr   21 ma   21 to   

22 to   22 lø   22 ti   22 fr   

23 fr   23 sø juleferie 23 on   23 lø   

24 lø   24 ma   24 to   24 sø Vagt Stefan 

25 sø Vagt Hans Henrik 25 ti Juledag 25 fr   25 ma   

26 ma   26 on 2.juledag 26 lø Generalforsamling 26 ti   

27 ti   27 to   27 sø Vagt Hans Henrik 27 on   

28 on   28 fr   28 ma   28 to   

29 to   29 lø   29 ti         

30 fr   30 sø Nytårsdyk 30 on         

      31 ma Godt nytår 31 to         

Juleferie: 
Sidste dag i svømmehallen er den 16. december 2012  
Første dag efter ferien er den 6. januar 2013

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes til Jens Skovgaard på mailadressen: 
jens.skovgaard@stofanet.dk Senest mandag den 1.februar 2013 
 


