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Bestyrelse: 
Formand: Ole Andersen  
Næstformand Michael Fris  
Kasserer: Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Bestyrelsesmedlem Bent Heltborg  
 Bo Laursen 40 20 25 53 

Kontaktpersoner i klubbens udvalg: 
Junior: Peter Mikkelsen 28 56 70 16 
Båd:   
Kompressor: Jess Pedersen 40 38 74 72 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Sikkerhed Jess Pedersen 40 38 74 72 
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter John Møller Nielsen 25 44 64 73 
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Dyk ved Malta 
Af Tommy Steentoft 
Betragtninger over et par dykkerdage på 
Malta. Det kan absolut anbefales. Både for 
natur og vragdykkere er der rigtig mange 
gode dyk og tillige på overkommelige dybder 
for almindelige sportsdykkere.  
Jeg rejste til Malta med familien (kone, 
datter, svigersøn og 2 børnebørn), hvor Nicki 
(svigersøn) og jeg havde 3 dage med 
Maltaqua, 6 dyk i alt. De første 4 dyk havde 
vi på samme destination, men 4 forskellige 
lokaliteter og 4 forskellige dyk. 2 af dykkene 
var natur og de 2 øvrige vrag. På 
naturdykkene svømmede vi langs klippesider og ind i et par huler og tunneler. Vi så bl.a. 

sepia, 8-armede blæksprutter, fireworm, rørorme, 
skorpionfisk og andre småfisk. Vragene omfattede 
en sunket havneslæbebåd, Rozi, sænket i 1991 på 
ca. 32 m. vand som et kunstigt rev. Det andet vrag, 
Patrolboat P-29 er også lagt som et kunstigt rev på 
ca. ca. 35 m. vand. Sænket 2007. Begge vrag står 
ret på kølen som rigtige Anders And-vrag. De 2 
sidste dyk var med udgangspunkt på naboøen 
Gozo. Første dyk var fra Indland Sea gennem en 
undervandstunnel på ca. 60 m længde og en dybde 
på ca. 18 m. ud i åbent hav, derfra langs en 

klippevæg og tilbage gennem tunnelen til udgangspunktet. Småfisk, fireworm, søstjerner, 
svampe og rørorme. Ingen rigtig store fisk, kun op til ca. 40 cm. Vores sidste dyk var i Blue 
Hole-Gozo. Landskabsmæssigt og oplevelsesmæssigt turens bedste dyk. Fantastisk 
undervandsnatur, klippehuler, kløfter og flotte klippeformationer. Dykkertid på alle dyk 
mellem 41 og 44 min. Største dybde ca. 32 m  
Vi fik en flot behandling af Maltaqua. Afhentning alle 
dage på feriecentret og afleveret igen samme sted 
om eftermiddagen. Der er styr på grejet og selve 
dykkercentret virker meget kompetent. Vi lejede 
dragt, BCD, støvler, finner, vægt og luft. Vores guide 
har været tilknyttet centret de seneste ca. 10 år heraf 
ca. det seneste år som fuldtidsansat. Der er ikke de 
samme koraler og farvestrålende fisk og heller ikke 
samme antal af dem som f.eks. i Rødehavet. Malta 
har dog også klart varmt vand og så er der mange 
virkelig flotte klippeformationer, meget klippekyst med fantastiske huler, kløfter, tunneler 
og undervandslandskaber samt mange vrag. Jeg glæder mig til en ny tur derned. 
Tommy. 
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Nitrox-kursus 
Af Jens Skovgaard 
En god og naturlig efteruddannelse efter CMAS* eller i forbindelse med uddannelse til 
CMAS** er nitrox et rigtig godt springbræt. Ikke fordi vi kan levere nitrox i klubben, men 
kommer man på dykkerferie er det muligt på de fleste dykkercentre. En del Live-Aboard 
arrangører har det efterhånden som standard på deres ture.  
 
Dykkemæssigt er der nogle regler man absolut skal overholde, men til gengæld kan man 
få større sikkerhed og kortere overfladetider. Med dykkecomputer vil det ofte være muligt 
at opnå et ekstra dyk pr dag, idet kvælstofbelastningen reduceres 
 
Forudsætningerne er bestået CMAS* sportsdykker og gyldig lægeerklæring. Efter alt det 
besvær giver det dig mulighed for at dykke med oxygenberiget luft op til 40% oxygen.  
 
Som forberedelse til kurset er det en god ide at repetere afsnittet fra teoribogen 
Grundlæggende sportsdykning om iltforgiftning, dykkeplanlægning og udfyldelse af 
dykkerjournaler med gentaget dyk. 
 
Det er et rent teoretisk kursus som vi planlægger at afholde: 

• Onsdag den 12august 2015  
kl. 19.00 – 21.30 med introduktion og de 
grundlæggende begreber 

• Lørdag den 15. august 2015  
kl. 09.00 - 17.00 hvor vi går ned i teorierne og 
terper dykker-journaler inden vi slutter af med 
en teoriprøve. 

 
Prisen er 850, kr. inkl. teoribog, Nitroxtabel og bevis  
 
Tilmelding til John senest den 1. august 2015 og 

betaling meget kort efter, så vi kan få bestilt materialer hjem fra forbundskontoret 
 
 
For at gennemføre kurset skal vi have mindst 4 tilmeldinger 
 
 

Dykkerferie til Malta 
 
Vi er en lille flok, der har snakket om at lave en tur til Malta til efteråret. Perioden er ikke helt på 
plads endnu, men det bliver en ugestur i uge 38 eller 39. Lige nu gælder det om at planlægge at 
have ferie at tære på og spare lidt sammen. Det vil formentlig være MALTAQUA dykkercenter vi vil 
benytte, for det brugte klubben også med god tilfredshed helt tilbage i 1994 og 1995.  
 
Tommy har netop været af sted og skrevet et indlæg til bladet. 
 
Prisen er ikke på plads endnu. Af dykkercentrets hjemmeside ser det ud til at en dagstur med 2 
dyk koster omkring 80€. Så kommer rejse og ophold oveni. 
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Seneste status er at de priser vi hidtil har kunnet sammenstykke ligger noget over det rimelige for 
en ugens ferie med dyk. Så der fælges med i nyhedsmail om der skulle komme nogle gode tilbud 
 
Det er Thorkild, der undersøger nærmere og holder lidt styr på hvem, der er interesseret. 

 
 

 

Kalenderen 2015 
Plan over svømmehalsvagter og andre aktiviteter 
  

August September Oktober 
01 lø   01 ti   01 to   

02 sø Sommerferie 02 on Klubmøde 02 fr   

03 ma   03 to   03 lø   

04 ti   04 fr   04 sø Bo 

05 on   05 lø   05 ma   

06 to   06 sø Ole A 06 ti   

07 fr   07 ma   07 on Klubmøde 

08 lø   08 ti   08 to   

09 sø Sommerferie 09 on   09 fr   

10 ma   10 to   10 lø   

11 ti   11 fr   11 sø Efterårsferie 

12 on Klubmøde 12 lø   12 ma   

13 to   13 sø Michael Kofoed 13 ti   

14 fr   14 ma   14 on   

15 lø   15 ti   15 to   

16 sø Thorkild 16 on   16 fr   

17 ma   17 to   17 lø   

18 ti   18 fr   18 sø Eftereårsferie 

19 on   19 lø   19 ma   

20 to   20 sø Bent 20 ti   

21 fr   21 ma  Indlæg til klubbladet 21 on   

22 lø   22 ti   22 to   

23 sø Hans Henrik 23 on   23 fr   

24 ma   24 to   24 lø   

25 ti   25 fr   25 sø Jess 

26 on   26 lø   26 ma   

27 to   27 sø Carsten 27 ti   

28 fr   28 ma   28 on   

29 lø   29 ti   29 to   

30 sø Karin 30 on   30 fr   

31 ma         31 lø   

 
Der er plads til nye navne på vagtplanen. Du skal være mindst 1-stjernet sportsykker 

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes til Jens Skovgaard på mailadressen: 
jens.skovgaard@stofanet.dk  Senest mandag den 8. juni 2015 
 


