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Lederen
Hej Alle,
Så starter udendørs sæsonen officielt,
nogenlunde samtidigt med at dette
blad udkommer. Men heldigvis har en
del medlemmer efterhånden investeret
i en tørdragt, så vinteren bliver også
brugt flittigt. Det er vi glade for, da vi jo
helst ser at de hjælpeinstruktører der
skal dykke med eleverne har lidt frisk
nitrogen i blodet.

seddel op på opslagstavlen i klubben,
hvor man kan give sit besyv med.

I sidste nummers leder blev det lovet
at bestyrelsen ville tage emnet
"rygepolitik" op. Det har vi gjort, men
vi vil gerne høre medlemmerne før vi
kommer med nogen konkrete forslag/
tiltag. Derfor vil der snarest komme en

Og så er der sagen om klubhuset...
Tja, der sker absolut ingenting, hvilket
vi vel i bund og grund kan være godt
tjent med. Så ikke et ord om ultra
langsom sagsbehandling :-)

Joakim og Ronnie har været på instruktørkursus og vender hjem med en
masse inspiration og nye ideer. Måske
de kan lokkes til at lave lidt
"efteruddannelse" af os gamle
dykkere.

Bestyrelsen

ZERAHN's AUTO A/S
AUTO & SKADECENTER
- dit værksted for fremtiden !!
Vi tilbyder bl.a.:
- Reparation og vedligeholdelse af alle bilmærker.
- Klargøring til syn.
- Lejebil billigt i reparationstiden.
- Vinterklargøring, batteri, dæk og lygter...
Undgå det kolde gys om morgenen...
Med en komfortvarmer fra Webasto kan du vinke
varmt farvel til de sure pligter om morgenen. Webasto komfortvarmer monteres i motorrummet og
kan fjernbetjenes via mobiltelefon
Fra 8795,- inkl. moms og montering, ekskl. fjernbetjening.

Hammerholmen 9-13
2650 Hvidovre
Tlf. 36 78 13 33
Zerahnauto@mail.dk

Zerahn's Auto er sponsor af olie til RSK's både
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Debat indlæg
Rødovre Sportsdykker Klub... Dykning for de få eller...
·
Her er lige en opfordring til debat omkring planlægning af dykker/vrag
turene så det tilgodeser flest mulige
medlemmer og de visioner vi har som
klub.
Da man jo har vedtaget at begrænse
antallet af dykkere på bådturene bør
man nok overveje hvad det er man vil.
Her mener jeg at vi er en klub der i
nærmeste fremtid nok ikke kan regne
med at medlemstallet vil øges måske
nærmere det modsatte. Så det at indsnævre muligheden for at komme på
bådture er vel ikke noget der gør klubben mere attraktiv, især ikke for nye
dykkere.
Så lad os starte debatten med hvad er
det vi vil? Hvad er det for ønsker medlemmerne har? Hvilke dyk vil medlemmerne på? Ved vi det?
· Ville vi gøre det mere attraktivt at
være medlem i RSK hvis vi havde
mulighed for at flere kunne komme
med på tur?
· Kunne denne mulighed være en kutter tur en gang om måneden eller en

·
·

·

·

kombination af de forskellige muligheder?
Skal alle have muligheden for at
komme af sted eller er det først til
mølle princippet.
Er det en større gummibåd vi skal
have for at komme flere af sted?
Kunne noget mere samarbejde med
andre klubber/ forretninger i det
dansk- svenske område være en
mulighed?
Skal der være flere begrænsninger i
form af en fordeling mellem vrag/
strand dyk? Eller klippekort til turene
så alle har mulighed for at komme af
sted?
måske endda spørge medlemmerne, for eksempel gennem bladet
her. Gerne med en lille talon man
kan aflevere til bestyrelsen så vi ved
hvad der skal til for at maksimere
forholdene for medlemmerne.

Dette er ment som en opfordring til at
DU kommer frem med din mening og
dine dykker ønsker så vi kan gøre det
mest optimalt for de fleste.
Og så lige en efter-påske hilsen fra
Brian Towt medlem nr. 101

Du kan også deltage i debatten
Er du enig med Brian? eller er du
uenig? eller har du noget helt tredje på
hjerte?

Skriv en kommentar og send den
enten på e-mail til
rsknyt@dykkerklub.dk eller læg den i
redaktionens postkasse i klubhuset.
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Uddannelsesnyt
Så nærmer tiden sig for den 1. tur i
åbent vand og eleverne glæder sig til
at komme ud og se andet end fliser på
bunden af svømmehallen. Derfor beder vi om at I skriver jer op som hjælpeinstruktører, både til enkelt turene
og uddannelsesweekenden, på de
sedler der hænger på tavlen i klubben.
I år skal vi til Stevns Naturcenter i St.
Bededagsferien og her er der plads til
40 personer i 2 sovesale. Vi planlægger så at dykke fra Boesdal kridtbrud,
hvor der jo også er lidt at kigge på
både over og under vandet.

I svømmehalen går det også fremad
og der trænes og tages prøver på livet
løs. Vi regner med at være færdige
med alle indendørs prøver medio april.
Så få jer skrevet på listerne, vi ses
derude i bølgerne og på weekenden.

Ken
Uddannelsesudvalget.

Speedbådskursus
Denne gang skulle den være god nok;
der bliver afholdt speedbådskursus i
år! Med start sidst april og prøve i
starten af juni, er det enda lige op
over.
For dem der er
kommet til siden vi
sidst annocerede
omtalte kursus, kan
vi jo kort forklare at
man i dag skal
have et 'kørekort'
for at kunne få lov
at sejle en
planende motorbåd, et såkalt grønt kort. Alle klubbens
både er planende.
På kurset vil man få grundlæggende
viden om søfartsregler og praktisk
træning i at sejle klubbens store orange båd. Der vil således både være

teori og praktik og det kræver at man
kan sætte et par aftener og et par
weekend dage af, plus evt. lidt tid til at
læse på teorien.
Prisen bliver for aktive
medlemmer kr. 200,- og
for passive kr. 500,Samt kr. 400,- til prøveog certifikat gebyr.
Der vil være plads til ca.
10 kursister. Aktive
medlemmer har fortrinsret til pladserne.
For yderligere information eller tilmelding kontakt Niels Mølgaard på telefon
36490666 og 21797089 eller e-mail
nm@privat.dk.
Bådudvalget
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Fastelavn
Så blev der afholdt Fastelavn igen.
Søndag d. 22. februar kl. 10.00
hoppede en flok friske dykkere i Slotsholmkanalen fra et nyrenoveret
bolværk. Inden da fik vi lige taget det
obligatoriske holdfoto som i kan se på
(forsiden/her).
Efter en kort kamp måtte tønden, der
ellers havde ligget i vand i en uge, give
op over for overmagten og slippe bunden løs. Så var Kattedronningen fundet, tillykke til Michael Crossmann, kort
efter slog Michael Helleskov den sidste
stav ned og kampen var slut efter ca.
14 min. Under tøndeslagningen havde
tilskuerne stemt og den bedste udklædte og det blev "Mig selv sagde hunden"
Efter omklædningen var det tid til at
nyde en Enkelt eller en Gl. Dansk og
så gik turen hjem til klubben.
Her blev der hurtigt varmet op under
kakaoen og en tønde blev sat op til

børnene. Der blev også her gået til
den og da Mikkel slog bunden ud
væltede det ud med godter, så
tøndeslagningen måtte udsættes i
nogle minutter. Kampen mod tønden
blev genoptaget og sidste stav måtte
også her overgive sig til Kattekongen.
Mie blev valgt som bedst udklædte og
modtog sammen med de 2 katte
deres gaver.
Herefter var der varm kakao og fastelavnsboller til alle, nogle gik senere
over til de grønne flasker for at få lidt
modspil til alt det søde!!
Vi havde en god dag og tak til alle de
gode kostymer der var i år, jeg håber
at der kommer lige så mange næste
år.
Ken
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Skawtræf 2004
Har du hørt nogle af dine klubmedlemmer tale begejstret om dykning ved
Skagen? Og har du også fået lyst til at
dykke på flotte og spændende vrag
både på lavt og dybt vand?
Så meld dig til Skawtræf 2004!
Det er i Pinsen fra den 28 - 31/5 2004.
Vi laver en fælles tilmelding og kører
sammen derop til toppen af Danmark.
Afgang fra klubben fredag d. 28/5 om
morgenen. Så får vi 2½ dages

vragdykning og fyrer den af hele
søndag nat. For de morgenduelige er
der lægtvandsdyk mandag.
Vil du vide mere om pris og dykkermål
så læs folderen, der hænger på tavlen, eller spørg en der har været der
før!
Sidste frist for tilmelding, samt deltagelse i møde om hvilke dykkermål vi
skal tilmelde os, finder sted onsdag d.
28/4 efter svømning.
Ken, Turudvalget

Åbningsdyk
April, så starter sæsonen igen, denne
gang lidt senere end sidste år og det
er nu, at alle de der ikke bryder sig om
vinterdykning kan begynde at vågne
op. Få støvet sit udstyr af og testet om
det virker. Sædvanen tro afholder vi
åbningsdyk om dagen Skærtorsdag d.
8. april og fejrer det med en fest om
aften. Tilmelding sker på listen i klubben.
Turudvalget
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RSKNyt nr. 2 - 2004

På A1 instruktør kursus
Det var den 16. januar 2004 klokken
19. Stedet var Nykøbing Falster og
vejret var aldeles rædselsfuldt. Det
sneede og vejene var meget meget
glatte. Dette havde gjort at Joakim og
undertegnede havde kørt 120 kilometer på motorvejen i sneglefart med alt
for megen tid til at spekulere over aftenens 2 stopprøver.

Efter at instruktøren havde sendt de
andre i bad sludrede vi lidt og jeg fik
styr på nerverne inden sidste forsøg.
Det gik lige som det skulle og jeg
kunne skynde mig i bad og ud i bilen
til Joakim.

Og netop stopprøverne var stort set
fredag aftens eneste program, men for
de flestes vedkommende så absolut
også det de havde frygtet allermest.
Efter indkvartering og velkomst sprang
vi direkte ud i det. Den første prøve
var teorien og den bestod af 10 stk. 3*
spørgsmål, som til vores udelte begejstring viste sig at være noget lettere
end frygtet. Efter at alle havde afleveret deres prøver var der afgang til
svømmehallen som lå 2 minutter fra
vandrehjemmet hvor vi boede. Efter
endt omklædning stod vi alle på bassinkanten klar til at vise at vi beherskede ABC prøven til perfektion.

Vi kørte tilbage til vandrehjemmet hvor
vi gennemgik de netop overståede
prøver. ABC prøverne var bestået for
alles vedkommende (puha) men der
var een der lige skulle snakke med
instruktøren om sin teoriprøve! Han
ville ikke sige navnet men ville have at
alle skulle gå forbi ham inden de gik i
seng så skulle han nok trække vedkommende til side. Det var ingen af
RSKs udsendte :-) Men det medførte
en del nervøsitet på hele holdet og
metoden blev også kritiseret til evalueringen søndag eftermiddag. Kursisten blev trukket til side og fik een
chance til dagen efter for at bestå,
hvilket han også gjorde. Endelig var
det til til at knappe en velfortjent pils
op ved midnat.

Undertegnede skulle til som 3 sidste
mand og det gik hverken værre eller
bedre end at jeg på vejen ned mod
bunden blev overhalet af det blylod
som jeg havde placeret i min baglomme på mine badebukser. Det
betød at min koncentration blev smadret og jeg må vende om. Da alle de
andre er færdige og har bestået er det
min tur igen. Denne gang var der
nerver på for alle de andre stod og
kiggede på og det gik heller ikke anden gang. Så er der kun en chance
mere ellers ville jeg blive sendt hjem
samme aften.

Lørdag startede klokken 6.30 med
vækning og besked om at alle skulle
stå omklædt i svømmehallen 30
minutter senere! Alle styrtede ud af
sengen og greb deres ting og sager.
Præcis en halv time senere stod alle
15 mand og en enkelt kvinde "klar" i
hallen. De fleste havde stadig pude
mærker og hævede øjne. Morgenmotionen som de venlige instruktører kalder det var en omgang
konditionstræning af værste skuffe!
Undervandsøvelser af forskellig art.
Alle med det formål at presse os
hvilket tydeligvis lykkedes at dømme
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ud fra de arme kursisters ansigtsudtryk efter "motionen". Et kvarter
efter den sidste havde forladt bassinet
kastede vi os over den flotte morgen
buffet der stod klar til os. De efterfølgende timer fik vi en masse lærerig
information omkring det at undervise
og det at bruge undervisningsredskaber. Derefter blev vi delt i grupper hvor vi skulle forberede en lektion i
teori som 2 af de 4 gruppe deltagere
så skulle undervise resten af holdet i
efter frokost.
Efter en fremragende frokost indtaget
på præcis 30 minutter startede undervisningen. RSKs egen Joakim havde
fået Boyles lov som han skulle undervise i og jeg skal hilse og sige det absolut ikke var en nem en at starte
med. Det var tilrettelagt således at
man underviste ca 20 min hvorefter
man blev stoppet af de 3 instruktører
og så fik de øvrige kursister muligheden for at komme med kommentarer
hele vejen rundt. Afslutningsvis kom
instruktørerne med deres bemærkninger og tips.
Efter den hårde omgang blev vi gennet over i svømmehallen igen for at få
gennemgået de øvelser som vi skulle
træne efter aftensmaden. Det var de
basale øvelser som alle skal igennem,
men som ikke alle træner ens rundt
om i landet. Derfor træningen her på
kurset! Aftensmaden var af lige så fin
kvalitet som frokosten, altså helt
kanon. Træningen efterfølgende blev
gennemført koncentreret og var meget
udbytterig. Derefter var der aftenkaffe
og foredrag om dykning med børn.

Søndag startede på samme frygtelige
måde som lørdag men her handlede
det dog mere om til motionen at give
os nogen ideer til forskellige lege i
bassin som vi kunne bruge ude i klubberne.
Da morgenmaden var indtaget gik vi
ud i grupperne fra dagen før igen.
Denne gang skulle vi forberede en
lektion i bassinundervisning som igen
skulle gennemføres senere på dagen
af 2 af gruppens deltagere. Jeg var så
heldig at være en af de 2 i min gruppe.
Lektionen blev forberedt så efter
frokost stod vi alle endnu engang omklædt og klar til undervisning. Undervisningen forløb stille og roligt. Nogen
med meget specielle undervisnings
metoder som blev kommenteret efterfølgende af medkursister og instruktører. Nogen var bedre til at modtage
kritik end andre skal jeg lige hilse og
sige! Men alle lektioner blev gennemført med stort set tilfredsstillende resultat. Min lektion var i ophentning og
bjærgning af dykker. Og jeg var så
heldig at have Joakim i min gruppe og
lad mig bare afsløre at han ikke fik et
roligt øjeblik!
Efter alle havde fået kritik af deres lektioner gik vi til frokost. Med en fuld
mave sad vi alle og glædede os en
lille smule til at komme hjem da det
havde været en ret hektisk weekend.
Men inden skulle vi lige evaluere
weekenden. Alle var stort set enige
om at det havde været en meget positiv oplevelse.
Ronnie Seth Jørgensen
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Tur til kattegatcentret
Så kom endelig dagen, hvor vi skulle
af sted for at dykke i Kattegatcentrets
største bassin ”Oceanariet” på 1,5 mio
liter. Turen var aftalt med Teddy Vester, en flink fyr fra Kattegatcenteret.
Klokken var 07.00 tidlig om morgen
lørdag den 28/2. Vi var i alt 5 personer, der skulle af sted. 4 voksne plus
Patrick på 6 år. 3 af os skulle dykke Bjarne, Freddie og Frank.Vi havde
fået lov til at låne flasker og bly af Teddy, fordi vi kom så langt væk fra, og
det hjalp jo noget på benpladsen i
bilen.
Vi kom af sted med færgen OddenEbeltoft kl.09.00, så vi kunne nå første

dyk så tidligt som muligt før frokost.
Derefter kunne vi spise og gå lidt rundt
i centeret før dyk nr. 2, bade, skylle
udstyr og nå færgen tilbage klokken
16.00. OK, en lidt stram plan, men vi
havde alle planer senere på dagen.
Vi ankom til centeret ca. kl.11.00. Teddy, vores instruktør kom og tog imod
os, og vi gik hen til Oceanariets store
panoramarude, hvor vi skulle have
briefing. Teddy bød os velkommen og

var glad for at få besøg helt fra Rødovre Sportsdykker Klub. Planen var,
at alle 3 skulle i på én gang, og at vi
skulle have 2 dyk x 30 min.. Efterfølgende var det ellers bare at gøre sig
klar. Vi fik vores udstyr på og skulle
derefter gå op af en trappe og ud på
en terrasse. Vi var nu helt oppe og
udenfor selve centeret. Oceanariet var
dækket med en kæmpe presenning,
og der blev der åbnet ned til det, vi
havde ventet på i mange uger.
Der var det så! 5 meter dybt klart
vand, som var det Rødehavet og med
lige så mange fisk. Nu kunne det ikke
gå for stærkt med at få svømmefødderne på og glide forsigtig ned i det 11
grader kolde vand. Freddie, som
havde taget sin gamle våddragt med,
fik det helt kolde gys, og det lød, som
om han tager tørdragten næste gang.
Vi var nu kommet i vandet og skulle
svømme i overfladen hen til den modsatte ende, hvor der var monteret en
hylde ca. 1,5 meter under overfladen.
Her kunne vi så lige tjekke, om alt var i
orden og dykke ned derfra. Sikke et
syn! Det første vi mødte, var en stime
med makreller. Længere nede var der
store sømrokker, glathajer, gråhajer,
havål, pighvar, slethvar, torsk, sej,
multe og rødnæb.
Den store laks var der også. Langsomt og forsigtigt nærmede den sig
gang på gang for ligesom at tjekke os
ud. Den så lidt ked ud af det, som om
den var klar over, at den aldrig mere
kom til at springe meter høje akrobatiske spring mod strømmen. Nede på
bunden lå de meter lange havål. Dem
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skulle jeg ikke for tæt på. Bjarne kom
til at give en af dem et spark med
finnen, den så lidt fornærmet ud, men
foretrak dog at gemme sig mellem to
andre af dens artsfæller for at være
helt sikker på at få fred.
Det kan godt være, at tiden går stærkt
under vand, når man dykker, men her
hvor der hele tiden var liv, og det ene
flotte synsindtryk erstattede det
næste, var man hele tiden bange for
at gå glip af noget. Begejstringen over
at være under vand, den følelse, som
man ellers kun får frem de første
gange man dykker. Den glæde over at
kunne trække vejret under vand, lige
præcis den følelse var til stede hele
tiden.
Vores første dyk var allerede forbi,
men huskede vi nu at tage vores
sikkerhedsstop på 3 meter? Vi var
repræsentanter fra Rødover
Sportsdykker klub med CMAS certifikat, så derfor skulle alt jo gerne være
i orden. Jeg tror ikke, at Freddie var
ked af, at han var første mand oppe af
vandet. For før den næste var færdig
med at kravle op over kanten, stod
Freddie under den varme bruser og
klaprede tænder - helt blå af kulde.
Det var skønt at komme i det varme
tøj igen og komme op i restauranten
og grovæde. Efter maden var der tendens til at gå i koma over den varme
kaffe og bare kikke ud i luften med
åbne øjne uden dog at se nogen ting,
alt imens hjernen desperat prøvede at
bearbejde alle de nye indtryk.
I Kattegatcentret er der dagligt en
dykker ned i Oceanariet for at fodre
fisk og hajer til stor opmærksom for

alle på den anden side af glasset. Vi
nåede lige at se vores fisk blive fodret,
før vi igen skulle i vores våddragter,
som denne gang levede op til navnet.
Klokken var blevet 13.45, og vi var
klar til dyk nr.2. Fordi vi nu havde
været her før, var det som om, at der
var meget mere ro på - ingen
hastværk. Man kunne rigtig give sig
god tid til at nyde og gå i detaljer. Den

lidt sørgmodige laks kom så tæt på, at
jeg kunne røre ved den. Der var en
Multe, som var lidt sur på mig. Den
havde flere gange kommet med udfald
mod mig og min dykkermaske, når jeg
nærmede mig et bestemt sted. Jeg
vendte om for at svømme væk fra
den, og de andre kunne se, at den
forfulgte mine finner og bed i dem.
Freddie fandt torskeæg, som Bjarne
tog billede af. Freddie var på det tidspunkt blevet så kold, at det var
umuligt for ham at holde hånden stille.
Folk på den anden side af bassinet
var meget interesseret i at se på os,
pege og vinke. Især de helt små blev
meget glade, hvis man kom hen til ruden for at hilse og tage regulatoren ud
af munden og prøve på at lave
luftringe i vandet. Nye dykkere kom i
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vandet, og det var på tide at komme
op. På vejen op kom vi igennem en
stime med store hestemakreller, som
gled forbi for ligesom at tage afsked
med maner. Freddies kropsholding
viste med tydelighed, at vi vist havde
været i vandet længe nok
bbrrrrrrrrr. Under den
varme bruser med hele
udstyret, som blev skyllet
samtidig med, at man fik
varmen.
Teddy fortalte, at på
rigtige travle dage kunne
man nå at få 50 dykkere i vandet på
en dag, og at miljøfolk havde været
der for at studere fiskene for stress.
Men det var, som om fiskene var vant
til dykkerne, så der var ingen symptomer, og fiskene spiste normalt. Det
virkede som om, at alle fiskene vidste,
at vi bare var der for at beundre dem.

Færgen sejlede kl. 16.00. Vi fik vores
stempler og fik sagt pænt farvel til
Teddy. På vejen fik vi købt øl og andre
gode ting til turen hjem. Efter færgenturen var der ikke meget liv i bilen, og
Bjarne kæmpede for at holde sig vågen. Der var flere, som
havde overgivet sig til
drømmeland for at fortsætte med at dykke. Vel
ankommet derhjemme fik
vi hurtig lavet regnskab,
spist noget mad og
drukket en dejlig kold øl.
Det kan godt være, at det
havde været en lang dag, og at vi
havde brugt mange penge. Men vi var
alle enige om, at det var hver en krone
værd. Turen kostede alt i alt kr. 725,00
pr. dykker.
Frank

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 125,-kr/nr.
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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 der efter
kanoverflade bøje tilkobles
(C-1)
Sælges også til andre klubber.
Esben, tlf. 44 94 87 42
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Kort nyt
Sharm el Sheik
Så er det lige før at dem der skal til
Sharm el Sheik tager afsted. Det blev
til i alt 16 voksne og 4 børn. Af de voksne er det 11 der skal dykke. I den
forbindelse har Frank fra arrangementskomiteen udtalt følgende: "At se
en ide blive født under et beduintelt
mens man ryger vandpibe og drikker
te. At se den ide vokse og til og med
blive en realitet på 20 mennesker. Det
har været sjovt at være med til."
Udover Frank har Freddie og Bjarne
arrangeret.

Efterlysning!
Vi mangler stadig en der ønsker at stå
for bådudvalget. Vedkommende vil
være ansvarlig for at bådene er ordentlig stand og at de bliver behandlet
korrekt. Det er ikke meningen at han
skal stå for alt arbejdet selv, her vil
andre medlemmer være behjælpelige.
Er du interesseret kan du henvende
dig til bestyrelsen.

TILLYKKE!
Mie er blevet storesøster til Anne der
kom til verden d. 4/2 kl. 6.22 med en
vægt på 3450 gram og 53 cm. Tillykke
til Mie, Diana og Lars.
Også Betina og Nikolaj er blevet
forældre. Lukas blev født d. 21/12,
hvilket var en måned for tidligt og tog
de nybagte forældre på sengen. Trods
den lidt kortere tilberednigstid er Lukas dog en velskabt dreng. Tillykke til
dem også!

Elevfest
Husk at eleverne afholder en bevisfest
d. 12. juni. Reserver dagen allerede
nu!
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UV-rugby - stillinger
Stillingen i elitedivisionen:
Der mangler en runde i grundspillet og så selve slutspillet. I alt 6 kampe.
Klub
PI
Flipper
Aqua Quick
Tudserne
Rødovre

Antal kampe
10
10
10
10
10

Vundne
8
8
4
2
-

Uafgjorte
2
2
1
1

Tabte
6
7
9

Målscore
40-1
36-3
10-32
6-26
2-32

Forskel
+39
+33
-22
-20
-30

Point
18
18
8
5
1

Tabte
3
4
5
7

Målscore
76-5
31-23
39-33
16-70
15-46

Forskel
+71
+8
+6
-54
-31

Point
16
9
8
5
2

Slutstillingen i kreds 4 – 1 division:
Klub
PI 2
Flipper 2
Herlev 1
Rødovre 2
AUG 1

Antal kampe
8
8
8
8
8

Vundne
8
4
4
2
1

Uafgjorte
1
1
-

Stillingen i Øresundsligaen:
Øresundsligaen er et nyt samarbejde mellem 3 klubber fra Malmø og 5 Sjællandske klubber.
Klub
PI 2
Herlev 1
Trelleborg
Flipper 2
Rødovre 2
ESURF
AUG
Aqualund

Antal kampe
4
4
2
4
4
2
4
2

Vundne
4
2
1
1
1
1
1
-

Uafgjorte
1
1
1
1

Tabte
2
2
2
1
3
1

Målscore
41 - 3
25 - 12
10 - 4
9-14
8 - 40
4-9
9 - 23
5-6

Forskel
38
13
6
-5
-32
-5
-14
-1

Point
8
4
3
3
3
2
2
1
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April:
Lørdag d. 3.

Boesdal

10m.

Joakim

Skærtorsdag d. 8.

Åbningsdyk
& fest

10m.

Ken
Henri & Per

Søndag d. 25.

Uddannelsestur

12m.

Ken

Onsdag d. 28.

Infomøde Uddannelsesweekend

Udd.

Maj:
Søndag d. 2.

Martina, agter + Kullen

27m.

Ken

Fredag d. 7.
Søndag d. 9.

Udannelsesweekend
Afgang torsdag aften

Onsdag d. 20.

Uddannelse (Natdyk)

5m.

Udd.

Søndag d. 23.

Uddannelse (Dybdedyk, Kullen)

22m.

Udd.

Fredag d. 28.
Mandag d. 31.

Skawtræf, Skagen

Udd.

Ken

Juni:
Søndag d. 6.

Uddannelse (Dybdedyk, Kullen)

22m.

Ken

Søndag d. 13.

Johannes L

8m.

Ken

Søndag d. 20.

Landgangsbåden

31m.

Ken

Onsdag d. 23.

Onsdagsdyk starter

Søndag d. 27.

Hjuldamper ved Møn

22m.

Ken

Søndag d. 4.

Livlig

26m.

Ken

Søndag d. 11.

Martina, agter

24m.

Ken

Alle

Juli:

Næste turudvalgsmøde d. 2/6 2003 Kl. 19.00

