RSK nr. 03-02

Medlemsblad for

Rødovre Sportsdykker Klub
Islevbrovej 39
2610 Rødovre
Tlf. 44 94 21 04
Giro 332 3412
Web: www.dykkerklub.dk

Ansvarshavende redaktør:
Ken Bordig
Telefon 38 11 95 97
Layout:

Bestyrelsen:

Udvalg:

Formand Johnny Reitz
Telefon 36 78 50 09
E-Mail Formand@dykkerklub.dk

Tur: Ken Bordig
Telefon 38 11 95 97

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: 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:

4/9-02
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LEDEREN
Hej allesammen.
Vi har fået et brev fra Rødovre kommune, de vil sælge vores klubhus til
efteråret og give os andre lokaler. Vi vil ikke opgive vores klubhus uden
kamp.
Søren, Ken og Nikolaj vil tage kampen op med kommunen. Jeg selv er lidt
passiv her i sommer, på grund af overtagelse af Zerahns Auto, men jeg er
tilbage på fuld kraft til efteråret.
Jeg håber at medlemmerne vil slutte op omkring vores klub og give den alt
den støtte de kan.
Husk vores generalforsamling efter sommerferien, den er vigtigere end
nogle sinde.
Tak til eleverne for den fabelagtige fest, dem der ikke var der kan kun ærgre
sig.
Husk at vi stadig afholder vores onsdagsdyk.
Vi ses efter sommerferien.

Formanden.
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Uddannelsesnyt
Først et stort tillykke til vores nye ** CMAS dykkere og tak for den flotte gave
vi fik under festen. Vi fik en vandtæt kikkert i en gul farve, så vi altid kan
finde den, den er straks blevet en del af vores turudstyr. På kikkerten er der
påsat et skilt med teksten ”Uddannelsesholdet 2001/2002”. Der var
arrangeret en lækker festmiddag og Irish’s coffee i de mængder vi som vi
kan li’.
Johnny og jeg fik udleveret beviser til alle og med en lille kommentar til.
Derudover var der sørget for underholdning til Johnny og jeg, efter en form
for ”Tyve spørgsmål” og en masse trutten og øl blev der fundet en vinder.
Herefter bliver det som sædvanligt mere og mere tåget.

Vi er nu i gang med at planlægge det nye uddannelseskursus og starten går
primo oktober. Hvis du kender nogen der er interesseret i at få et CMAS
bevis, så henvis evt. til vores hjemmeside (se andet sted i bladet) eller
undertegnede.
Ken

Uddannelsesudvalget.
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www.dykkerklub.dk
Vi har i et stykke tid haft vores hjemmeside kørende, så nu er det vel på tide
at reklamere lidt for denne. Flere af jer har sikkert været inde på den, men
her er en lille gennemgang af siden.
Den er bygget op med en menu i venstre side og det valgte emne til højre.
Forsiden har nyheder med genvej til den aktuelle side ved klik på denne.
Nederst er der 2 logoer, CMAS & DSF som ved klik på logo åbner en ny side
hos enten CMAS eller DSF.
Her er en omtale af de forskellige menuer:
Bestyrelsen er en liste over medlemmerne i bestyrelsen samt mail adr. til
disse der igen kan aktiveres ved et klik på adr.
Uddannelse er en præsentation af vores CMAS ** uddannelse samt
beskrivelse af kurset. Så nå venner / kollegaer nu spørger om
dykkercertifikat kan du jo henvise til denne side.
Kontingenter beskriver vores gældende satser for medlemskab af klubben.
UV-Rugby henviser til UV-sport som drives af Søren og her kan der findes
turneringsplaner, resultater samt link til UV-udvalget under DSF.
Kalender er en kopi af turkalenderen fra bagsiden af klubbladet, denne vil
løbende blive opdateret sammen med listen på opslagstavlen i klubben. Så
er der ændringer til de planlagte ture så er det her du kan blive opdateret.
Der er også en link til UV-guide på de vrag der er kendte, her kan du få en
beskrivelse af det vrag som turen går til den dag.
Galleriet indeholder en masse fotos fra forskellige begivenheder gennem
tiden, her ligger mange minder og sjove stunder.
Udvalg er en liste over udvalg og formænd for disse.
Skriv til RSK sender en mail til Kassereren, denne bruges af mange
besøgende for at bede om yderligere oplysninger om vores klub og om
uddannelse.
Det var en kort gennemgang af vores hjemmeside. Vi har flere ideer på vej
og du er velkommen til at komme med nogle nye ideer. Send dem til Nikolaj
som er Webmaster, adr. kan du finde under bestyrelse.
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Speedbåd
Information om speedbådskørekortskursus
For snart mange år siden blev det besluttet at for lovligt at kunne sejle en
motordrevet båd, der kan plane, skal man have et taget en prøve i
søkundskab. Denne regel trådte i kraft i 1999 og der har været en
dispensationsordning for både købt før reglen trådte i kraft. Denne
dispensation udløb 1. juni 2002 og her efter skal førere af speedbåde have
et såkaldt speedbådskørekort (grønt kort) eller højere, f.eks. et
duelighedstegn (blåt kort). Dette gælder også de både vi har i klubben. Pt. er
der kun 4 medlemmer der har et sådant. Det er alt for lidt og vi skal derfor
have uddannet nogle flere. Vi vil derfor i august gennemføre en uddannelse
til speedbådskørekort i klubregi. Der vil være to mandage med teori og to
lørdage med praktiske øvelser. Der til kommer en dag i september til den
endelige prøve. Datoerne er som følger:
12/8 Teori (mandag)
17/8 Praktiske øvelser i båd (lørdag)
19/8 Teori (mandag)
24/8 Praktiske øvelser i båd (lørdag)
Dagen for prøven er ikke fastlagt endnu, da vi mangler at lave en aftale med
den af Søfartsstyrelsen bemyndigede. Vi kender derfor heller ikke prisen
endnu da den fastsættes af den bemyndigede afhængigt af holdets
størrelse, dog kan det ikke blive højere end kr. 400,00.
Holdet vil blive på en 10-12 personer alt afhængig af interesse. Klubben
stiller undervisningsmaterialer til rådighed og det eneste vi forlanger, er en
engageret indsats. Og det er næsten gratis, det eneste du skal betale er
prøvegebyret, der som nævnt maksimalt kan blive kr. 400,00.
Undervisere vil være Nikolaj Bech og Bjarne Svendsen. Begge har selv lige
været turen igennem.
Er du interesseret kan du ringe eller skrive til Nikolaj Bech på
sekretaer@dykkerklub.dk og tlf. 2080 8958.
Med venlig hilsen
Speedbådskørekortsudvalget (SKU)
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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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Ordinær Generalforsamling
Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i RSK
Onsdag d. 21. August 2002.
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset kl. 19.00 - ?
Dagsorden er som følger:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Valg af stemmeoptællere.
4) Bestyrelsens Beretning.
5) Revideret regnskab forlægges.
6) Indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelse.
På valg i lige år: Formand Johnny Reitz, Kasserer Ken Bordig og
Bestyrelsesmedlem Søren Neubert. Alle genopstiller.
På valg for 1. år Næstformand.
8) Valg af 1. og 2. suppleant.
På valg Michael Crossman og Per Ernholm.
9) Valg af 2 revisorer.
På valg Kim Poulsen og Freddie Rasmussen.
10) Valg af revisorsuppleant.
På valg Jan Toftvang
11) Evt.
E.v.t. forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før
generalforsamlingen.
Regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
Kun medlemmer uden restance har stemmeret.
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10 ting dykkere ikke vil høre, når de kommer til overfladen
10) "Havde du så kraftig næseblod, da du gik ned?"
9)
"Jeg troede DU havde kameraet."
8)
"Undskyld skat – du havde ret, kamerahuset er ikke vandtæt uden den
sorte gummiring."
7)
"Lig helt stille! Hvis den tror du er død, kan det være den forsvinder."
6)
"Du hører vist ikke til her, kammerat."
5)
"Welcome to Cuba…"
4)
"Bare rolig – det er ham, der skal vige."
3)
"Hey, hvor dit fancy nye kamera henne?"
2)
"Du har godt nok nosser! Vi andre skyndte os i båden, da den hvide
haj dukkede op."
1)
"Du så vel ikke en påhængsmotor dernede, vel?"
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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
Juli:
Lørdag d. 6.

Signe Nordfisk

22m.

Ken

Søndag d. 14

Otto

28m.

Ken

Søndag d. 21.

Baltic

27m.

Ken

Søndag d. 28.

Johannes L & Hotellet

8m.

Ken

Søndag d. 4.

Vapper

26m.

Ken

Søndag d. 11.

Martina, agter

24m.

Ken

Onsdag d. 14.

Onsdagsdyk stopper

Søndag d. 18.

Landgangsbåden

32m.

Ken

Søndag d. 25.

Stevns Klint (Bosdal)

10m.

Ken

Lørdag d. 31.

Minos

27m.

Ken

August:

Alle

September:
Søndag d. 8.

Dykkertur

?

Søndag d. 15.

Dykkertur

?

Søndag d. 22.

Dykkertur

?

Søndag d. 29.

Halmstad

23m

Ken

Lørdag d. 5.

Hjuldamper ved Møn

22m.

Ken

Søndag d. 13.

Kullen

25m.

Ken

Søndag d. 20.

Anemonevraget

25m.

Ken

Søndag d. 29.

Dragør Fort

15m.

Ken

Oktober:

Næste turudvalgsmøde d. 4/9 2002 Kl. 19.00
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