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Tur: Ken Bordig
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Næstformand Jens Hyldvang
Telefon 32 86 13 12
E-Mail Naestformand@dykkerklub.dk
Kasserer Ken Bordig
Telefon 38 11 95 97
E-Mail Kasserer@ dykkerklub.dk
Sekretær Nikolaj Bech
Telefon 38 34 06 06
E-Mail Sekretaer@ dykkerklub.dk
Bestyrelsesmedlem Søren Neubert
Telefon 20 80 89 86
E-Mail Medlem@dykkerklub.dk

Uddannelse: Ken Bordig
Telefon 20 93 97 95
UV rugby: Casper Martinussen
Telefon 59 27 89 56
Både: Johnny Reitz
Telefon 36 78 50 09
Sikkerhed: Michael Crossman
Telefon 36 17 19 12
Husudvalg:
Telefon
Garage, div.:
Telefon
Pr. udvalg: Niels Mølgaard
Telefon 36 78 06 68

Kontingent halvårligt:
1. februar og 1. august
Indtil det 15. år

175,00 kr.

Indtil det 20. år

300,00 kr.

20 år og derover

450,00 kr.

Passive

150,00 kr.

Fest udvalg: Henri Pedersen
Telefon 40 62 04 61
Per Ernholm
Telefon 36 78 62 69

DSF abn. (helårligt i dec.) 183,00 kr.
Svømmehalstider:
Tirsdag

Kl. 20.30 - 21.50

Onsdag

Kl. 20.30 - 21.50

Fredag

Kl. 19.10 - 20.50

Sidste frist for
stof til bladet:

6/3-02
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LEDEREN
Der var kun mødt 6 dykkere op til nytårsdykket, der foregik i Christians
Havns kanal, i sne, kulde og blæst. Det var mærkeligt nok kun dem i
tørdragt, der tog det kolde gys i 2 graders vand. Det længste dyk varede i 23
min. og på 6 meters dybde.
Vores elever er snart klar med deres prøver, så vi kan begynde på at dykke
med flasker i svømmehallen hvilket de glæder sig meget til.
Holdet er blevet reduceret til 10 elever og vi regner ikke med at der er flere
der holder op, så der bliver brug for mange hjælpedykkere når de skal i
vandet .
Klubben har lovet at lave en opvisning i Vestbadet, ved et arrangement som
hedder ”Den store badedag”. Det er Herlufsholmsskolens SFO der står for
det. Det bliver et hold på 4-6 dykkere og det samme antal fra UV rugby som
også stiller op.
Der er stadig nogle af vores udvalg der mangler en ejer, så går i og savner
en post, tal med Ken omkring det.
Det ser ud til at vores festudvalgs arbejde har båret frugt, der er mange
tilmeldinger til årsfesten, og julefesten var rigtig hyggelig og der var som
sædvanlig store og flotte gaver til børnene.
En stor tak til Per og Henri for deres arbejde.
Jeg håber at alle vil få en god dykkersæson og vejrguderne er med os.
Formanden
Johnny Reitz.
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Uddannelsesnyt
Tillykke til alle der har overstået teoriprøven, der var nogle få stykker der
prøver igen i Januar. Vi er nu klar til at begynde med flasker, så nu skal der
blæses bobler i bassinet.
Til Marts 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 i weekenden på Kobbelsø, til når prøverne skal afvikles. Så
husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen ved St. Bededagsferien så i
kan komme med på Kobbelsø.
Ken

Uddannelsesudvalget.

Vi har fået en aftale i stand med Marina Dykkersport som vil komme ud og
vise en masse af det nye udstyr og nyheder inden for dykning. Det er også
for de gamle dykkere så mød op og se det nye udstyr og få en sludder.
Vi afholder seancen mandag d. 21 januar kl. 19.00.
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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 2002. Så ingen bånd, ingen luft!!!
Flaskeeftersynet bliver afholdt

Onsdag d. 20/2 & Onsdag d. 6/3
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. afmonter skjold og ventiler og påsæt en mærkat med navn.
Husk også 0,4l. 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. 7/3.
Sikkerhedsudvalget
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Åbningsdyk
Marts, så starter sæsonen igen, denne gang lidt tidligere end sidste år 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. 28 marts og fejrer det med en fest
om aften. Tilmelding sker i klubben, skema bliver sat op i medio marts.

Opråb !
Der forsvinder for mange tomme flasker og vi mister derfor penge i
returpant, penge som vi gerne skulle bruge til klubhuset. Derfor bedes i alle
lade være med at tage flasker med ud af klubhuset eller bringe disse tilbage.
Ellers må vi til at hæve priserne og lade det gå ud over mange at få ikke kan
finde ud af at returnere de tomme flasker.
Hilsen
Kassereren
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Fastelavn
SØNDAG D. 10. FEBRUAR KL. 10.00
Traditionen tro afholder vi igen i år tøndeslagning i Frederiksholms Kanal.
Der er præmier til Kattekongen og Bedst udklædte.
Du vil naturligvis være udklædt og har nu rigtig god tid til at finde på en sjov
udklædning.
Efter oprydningen i kanalen og på land tager vi hjem i klubhuset til varm
kakao og fastelavnsboller. Der vil her være tøndeslagning og godter for
børnene ved klubhuset.
Pris for voksne kr. 30,Afgang fra klubhuset kl. 9.30.
Husk at tilmelde tilskuere og dig selv på listen i klubhuset.
Per & Henri
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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
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Nytårsdyk.
Der var afgang kl. 8.00, men inden grejet var samlet og flaskerne fyldt var
klokken blevet 9.00 inden vi kom af sted.
Turen gik til Chr. Havn, hvor der skulle dykkes i kanalerne.
Der var 6 dykkere og fire tilskuere der havde trodset sneen for at deltage.
Første hold i vandet var Ken og Johnny, dykket varede i 23 min. På 6 meter
vand, temperaturen i vandet var 2 grader (ØV).
Næste hold var Freddy og Michael, som tog dykket med en mindre
afbrydelse (Michael tabte flasken! UHA) så Ken måtte i vandet igen. Dykket
varede også i 23 min. Sidste hold i vandet var Per og Henri, dykket forløb
ganske roligt (der var ingen færger!) efter dykket fik Per lov til at traske 300
m. med fuldt udstyr for at hjælpe en gut med at binde et tov i en tabt kæde
på 6 meter vand. Det gav 2 flasker champagne.
Efter omklædning mødtes vi til en nytårs 47 på kajen. Skål og Godt Nytår!
Formanden.
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Støt vore annoncører,
De støtter os
Da vi er heldige at have nogle annoncører/sponsorer
til vores klubblad, vil vi gerne opfordre jer
- som privatpersoner
- til så vidt muligt at handle hos disse rare mennesker.
Her er priserne, hvis du/I selv skulle kende en
ny annoncør:

En halv side 250,-kr/nr, minimum 4 nr.
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AKTIVITETSKALENDER
Januar:
Søndag d. 13.

Signe Nordfisk (Aflyst)

Lørdag d. 19.

22m.

Nytårsfest

Ken
Henri & Per

Februar:
Søndag d. 3.

Otto

Søndag d. 10.

Fastelavn

Søndag d. 17.

Baltic

Onsdag d. 20

Flaskeeftersyn

31m.

Ken
Henri & Per

27m.

Ken
Crossman

Marts:
Søndag d. 3.

Hjuldamper ved Møn

22m.

Ken

Onsdag d. 6

Flaskeeftersyn

Søndag d. 17.

Kullen

25m.

Ken

Søndag d. 24.

Uddannelsesdyk

5m.

Ken

Skærtorsdag d. 28.

Åbningsdyk
& fest

5m.

Ken
Henri & Per

Søndag d. 7.

Martina, agter

24m.

Ken

Søndag d. 14.

Uddannelsesdyk

10m.

Ken

Søndag d. 21.

Signe Nordfisk

22m.

Ken

Fredag d. 26. Søndag d. 28.

Uddannelsesweekend

15m.

Ken

Crossman

April:

Næste turudvalgsmøde d. 6/3-2002 Kl. 19.30
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