LEDER
Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som
blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere
og de børn som var med i klubben bag efter for at slå katten af tønden.
HVOR BLEV ALLE DYKKERNE AF ?
Der var mødt 8 dykkere og 6 elever op til vores åbningsdyk, det må kunne
gøres bedre . Det gik endnu værre med åbningsfesten som måtte aflyses på
grund af manglende tilslutning, det kan da ikke være rigtigt. Det er synd og
skam da det er en god måde at lære de nye at kende og omvendt, det er
også en måde for den bedre halvdel at møde dem man altid snakker om.
Da jeg var kommet mig lidt over skuffelsen, kan jeg jo glæde mig over vores
elever og hjælpeinstruktører som alle var velforberedte og fyldt med godt
humør trods det kolde og blæsende vejr.
Der er blevet indkøbt en brugt gummibåd til klubben i stedet for den gule som
trængte til en udskiftning. Båden er en Qvicksilver 430 der kan laste op til 980
kg og bruge en 40 hk motor, båden er ca. 2 år gammel og brugt i 2 timer og
blev indkøbt for 7000 kr. som er under ½ pris.
Bedre vejr kan man ikke få, da vi var på uddannelsestur til Søllerødlejren på
Sjællands Odde. Det var en tur der blev afviklet med godt humør og masser
af mad på grillen. Der var en rigtig god sigt og fuldstændig havblik vand til at
afvikle prøverne i. Det gik rigtigt godt med prøverne, så godt at der blev tid til
både natdyk og hyggedyk den sidste dag.
Når dette blad er i trykken er vi på Kullen for at afvikle vores dybdedyk hvis
vejret vil, det er den sidste prøve der skal afvikles. Så kan vi aflevere
beviserne til de nye dykkere fredag d. 22/6. til elevfesten (se opslaget i
klubben) og husk at melde jer til så vi kan få en god fest.
Efter sommerferien vil der blive afholdt kursus i speedbådskørekort som vil
blive en nødvendighed for at kunne sejle klubbens både, de nærmere
omstændigheder omkring kurset vil blive slået op på klubbens opslagstavle.
Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende
med grill og hygge på stranden.

Johnny Reitz .

Uddannelsesnyt
Vi har nu overstået alle svømmehalsprøverne og er i fuld gang med at vende
os til det store åbne vand med at hvad det indebærer af oplevelser. Vi har nu
været Odden på vores årlige uddannelsestur og fået taget prøver i åbent
vand. Jeg håber på at vi kan få en stemningsrapport fra en eller flere af
eleverne omkring deres oplevelser i denne weekend!
Jer få der var friske til at give en hånd med som hjælpeinstruktør ved jo at
vejret var noget af det bedste vi længe har haft på vores udannelsesweekend.
Og nu er dybdedykket også i hus for 4 af eleverne, men her har vejret til
gengæld ikke været venligt stemt og vi har måtte aflyse 2 gange. 3. gang var
lykkens gang og vi havde en god dag på Kullen, hvor vi også fik lavet prøver
til ***CMAS. Status er at 3 elever er færdige og 3 mangler få prøver.
Så stort tillykke til Freddie, Mia og Jan der nu er CMAS ** sportsdykkere.

Ken

Uddannelsesudvalget.

Og så var der lige denne:
3 hold dykkere var ude med en turbåd: et NAUI, et CMAS og et PADI.
Pludselig springer båden læk og NAUI-instruktøren får panik og råber: Hjælp
vi
drukner. CMAS instruktøren råber: Kom så gutter, på med udstyret så
svømmer vi i land. PADI-instruktøren siger til sine elever: For 400 ekstra får i
et
vragdykkercertifikat.

Fastelavn
Søndag d. 25/2 afholdte RSK fastelavn med tøndeslagning i Frederiksholms
kanal. Vejret var med os i år, ingen regn men dejligt solskinsvejr. Derfor var
det måske grunden til at mange tilskuere mødte op og de fik da lidt at se på
denne gang, for alle 7 dykkere var i år udklædt som andet end dyk-kere.
Kattekonge blev Jens Hyldvang i år og bedst udklædte blev undertegnede.
Som sædvanlig afholdte vi tønde-slagning for børnene i klubhuset, her var der
også mange flotte udklædte børn og her var det Formanden’s Morten der blev
både Kattekonge og bedste udklædte. Bagefter var der varm kakao og
fastelavnsboller inden der kom nogle af de grønne på bordet. Vi der var med
havde det sjovt og det bliver nok underholdende at se hvad fantasien bringer
af udklædte næste år.
Ken

Elevfest
Lørdag d. 22 juni
Vi forventer at skulle grille, da vejret jo bliver godt.
Hovedret:

Kød
Pastasalat
Kartoffelsalat
Brød

Dessert:

Is

Sted:

Klubhuset

Omkostninger: 120,- Kr., et bad, rent tøj...
Tilmelding:

Skal ske i klubben onsdag.
Med 120,- Kr. i hånden, inden d. 20 juni, får du et X på
papiret og kan deltage i festen.

Vi håber at se rigtig mange mennesker, og måske også nogle nye ansigter.
Mange Fest-hilsner
Eleverne 2001

ONSDAGSDYK
Starter fra Onsdag d. 20/6
Fast afgang fra klubben kl. 17.45
Tilmelding ikke nødvendig.
Husk mad til grillen!

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
Juni:
Fredag d. 1. Mandag d. 4.

Skawtræf
Afgang Fredag kl. 07.00

41m.

Ken

Søndag d. 10.

Dybdedyk udd.

21m.

Ken

Søndag d. 17.

Hveenprammen

22m.

Ken

Onsdag d. 20.

Onsdagsdyk starter

Søndag d. 24.

Martina, forskib

24m.

Ken

Søndag d. 1.

Kalle, Hveen

17m.

Ken

Søndag d. 15.

Sinne Nordfisk

22m.

Ken

Søndag d. 29.

Halmstad

23m.

Jens

Søndag d. 5.

Johannes L & Hotellet

8m.

Johnny

Søndag d. 12

Røsnæs

20m.

Ken

Onsdag d. 15.

Onsdagsdyk stopper

Alle

Søndag d. 19.

Hjuldamper ved Møn

Ken

Søndag d. 26.

Kullen

Alle

Juli:

August:

25m.

Næste turudvalgsmøde d. 27/6-2001 Kl. 19.30

Ken

