LEDER
Først vil jeg ønske alle et godt nytår samt et stort tak for alt i Det gamle år.
Vores nytårsdyk foregik ved slusen foran Ericsson bygningen, det var et nyt
og spændene sted især da der var en kraftig strøm hen imod slusen. Der var
også et hold der kom tæt på en havørred. Den årlige julefrokost, der var
blevet slået sammen med elevfesten, blev en sjov og hyggelig fest selv om
der var en ringe tilslutning (flere deltagere ønskes i år).
De fleste elever har bestået deres ABC prøve, og dem der mangler er meget
tæt på, så vi er klar til at prøve med komplet udstyr i svømmehallen (de er
kommet sig over vores nisser der var til afslutning i hallen, kun iført skæg).
Der vil her i foråret blive iværksat en eller to arbejdsweekender, hvor vi skal
lægge tagpap på garagen og rydde op på pladsen i baggården, så vær
venlige at kigge efter opslagene så i kan skrive jer på (på forhånd tak).
Jeg håber vi får et godt år med mange spændene dyk og husk at alle kan slå
en tur op.
Det ville jo være dejligt hvis der kom flere med på turene, især på vores
elevture hvor der altid er brug for hjælpere.
Vi ses på dykkerturene.
FORMAND
JOHNNY REITZ.

Uddannelsesnyt
Tillykke til alle der har overstået teoriprøven, der var en enkelt der var syg
men han tager den sammen med de sidste der skal til *** prøve i februar. Vi
er nu klar til at begynde med flasker, så nu skal der blæses bobler i bassinet.
Til april skal vi jo ud i det kølige havvand og her skal vi som sædvanligt bruge
en masse friske hjælpeinstruktører (opslag vil komme) både til tilvænning og
på Odden til når prøverne skal afvikles. Så husk allerede nu at sætte kryds i
kalenderen ved St. Bededagsferien så i kan komme med på Odden.

Ken

Uddannelsesudvalget.

Fastelavn
SØNDAG D. 25. FEBRUAR KL. 10.00
Traditionen tro afholder vi igen i år tøndeslagning i Frederiksholms Kanal.
Der er præmier til Kattekongen og Bedst udklædte.
Du har nu rigtig god tid til at finde på en udklædning.
Efter oprydningen i kanalen og på land tager vi hjem i klubhuset til varm
kakao og fastelavnsboller. Der vil også være tøndeslagning og godter for
børnene ved klubhuset.
Pris for voksne kr. 25,Afgang fra klubhuset kl. 9.30.
Husk at tilmelde tilskuere og dig selv på listen i klubhuset.
Henri

FLASKEEFTERSYN
Ja, så er der endnu engang gået et år, og det er tid til at kikke dybt i flasken
igen, hvis det da har interesse, at bruge klubbens fylde faciliteter i næste
sæson. Flaskerne bliver også i år mærket med et farvet bånd der indikerer at
du har fået tjekket den i 2001. Så ingen bånd, ingen luft!!!
Flaskeeftersynet bliver afholdt

Onsdag d. 21/2 & Onsdag d. 7/3
kl. 19.00 - 20.30.
Herefter vil det koste 50 kr. at få efterset sin flaske.
Hvis du ikke kan være der disse dage, kan du klargøre dine flasker til
eftersyn, d.v.s. af med skjold og ventiler og påsæt en mærkat med navn.
Husk også flasken til redningsvesten.
Obs. Flasker der skal trykprøves skal påsættes navn, renses og afmonteres
totalt. Husk at der er nye regler for farver på flaskerne (Spørg Ken hvis du
ikke kender dem).
Flaskerne vil blive kørt til trykprøvning d. 8/3.
Sikkerhedsudvalget

Åbningsdyk
April, så starter sæsonen igen og det er nu, at alle de der ikke bryder sig om
vinterdykning har chancen. Få støvet dit udstyr af og testet om det virker.
Sædvanen tro afholder vi Åbningsdyk om dagen Skærtorsdag d. 12 april og
fejrer det med en fest om aften. Tilmelding sker i klubben, skema bliver sat op
i primo marts.

Buddyliner sælges.
Passer til Forbundets makkerliner,
derfor Gardena Koblinger
Mellemline er lavet af Let spilerskøde 8 mm
(Flyder).
Basis line er lavet af Standard fald 8 mm.
Ingen flyde kork på Mellemline.
Pris : Mellemline 140,- kr.
Pris : Basisline
70,- kr.
Diverse ønsker kan efterkommes,
Spørg om pris.
F.eks.
Tegning A: Kort line til brug hvis 3 dykker
sammen, (A–1)kobles på midtermanden,
Y kobling forbindes til mellemliner.
Tegning B: Samme princip som tegning A
,men som hel basisline
Tegning C: Y kobling, monteres midt på
mellemline derefter kan overflade bøje
tilkobles
(C–1)

Sælges også til andre klubber.
Esben, tlf. 44 94 87 42

AKTIVITETSKALENDER
Januar:
Søndag d. 7.

Julefrokost / Elevfest (99/00)

Søndag d. 14.

Stevns Klint

Søndag d. 28.

Uv-jagt

12m.

Ken
Johnny

Februar:
Søndag d. 4.

Hveenprammen, Hveen

26m.

Ken

Søndag d. 18.

Martina, forskib

24m.

Ken

Onsdag d. 21.

Flaskeeftersyn

Søndag d. 25.

Fastelavn

Crossmann
Ken &
Henri

Marts:
Søndag d. 4.

Kalle, Hveen

17m.

Ken

Onsdag d. 7.

Flaskeeftersyn

Søndag d. 11.

Munkeholmbroen

8m.

Ken

Søndag d. 25.

Otto

27m.

Ken

Søndag d. 1.

Kullen

27m.

Ken

Søndag d. 8.

Uddannelsdyk

5m.

Ken

Skærtorsdag d. 12.

Åbningsdyk og fest

8m.

Søndag d. 22.

Sinne Nordfisk

22m.

Ken &
Henri
Ken

Søndag d. 29.

Uddannelsdyk

5m.

Ken

Crossmann

April:

Næste turudvalgsmøde d. 7/3-2001 Kl. 19.30

