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Lederen
Hej Alle,
Tja, så blev det min tur til at prøve
kræfter med posten som formand i
RSK. Et valg jeg gerne vil starte med
at sige tak for og jeg vil arbejde hårdt
for at vise at den tillid der blev vist mig
på generalforsamlingen ikke er
tilfældig. På generalforsamlingen
havde jeg lagt nogen sider papir på
bordet med mine tanker om hvad der
skal ske i vores klub i den nærmeste
fremtid, blandt andet rygepolitik i klubben. Dette blev ordnet på generalforsamlingen, der var en afstemning, der
klart viste at det er ok at ryge i klubben, også vandpibe. Samtidig blev der
set til resultatet på den seddel der har
været slået op i klubben. Den viste
også et klart flertal for at tillade rygning på klubaftner.
Vi fik også sat gang i vores ungdomsafdeling. Frank og Lars meldte
sig til at lede det arbejde at tilbyde
vores børn nogen aktiviteter. De var
indkaldt til bestyrelsesmødet onsdag d
25/8 og kunne allerede her fremlægge
nogen idéer. De vil også tage kontakt
til andre klubber som allerede har
gode tilbud til deres unge. Hvis der er
nogen forældre der har nogen ideer til
aktiviteter er i meget velkommen til at
dele dem med ungdomsudvalget eller
bestyrelsen. Vi vil prøve at se om vi
kan finde en bedre svømmetid til dem
på en anden aften end onsdag. Den
dag vil der naturligvis være rygeforbud
i klubben. Jeg håber på jeres støtte til
dette arbejde, så vi kan få en sund og
stor ungdomsafdeling.

Der er for mig at se meget godt gang i
dykningen i klubben, godt nok er det tit
de samme der er ude og svømme, det
må jo så være fordi det er dem der vil
dykke. Der har været meget tale om
lukkede ture, men faktum er at der kun
meget sjældent er overtegnede ture.
Så bare skriv jer på, vi har jo mere
end en båd og der er som regel god
plads. En anden mulighed er at dykke
på andre dage end søndag. Det står
alle frit for at slå en tur op på en
lørdag eller andre dage hvor den grå
båd ikke bliver brugt af klubben.
Det lader ikke som om at der umiddelbart er nogen afklaring omkring svømmehallen. Det er dog muligt at komme
i vandet om mandagen, sammen med
UV-Rugby og torsdag sammen med
Islev Sportsdykker Klub. Tid og sted
står på side 2 i dette blad. Vi vil også
prøve at følge med i hvordan det går
med Islev badet og håber på at vi
snart kan være tilbage i det klare
kolde vand i Islev, vi skal dog nok ikke
regne med at det bliver i år.
Jeg takker igen og ønsker alle nogen
rigtig dejlige kolde vinterdyk.
Per Ernholm
Formand
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Svømmehal
Så har vi fået svømmehalstider i Vestbadet:

komme og svømme med os. Så der er
også svømmehal om torsdagen.

Mandage fra kl. 21.15 til 22.45

Torsdage fra kl. 20.40 til 22.40

Den første ½ time er der måske kun 2
svømmebaner til rådighed. Man skal
være der inden kl. 21.00 da dørene
lukkes.
Islev Sportsdykker Klub har fået tid om
torsdagen og vi har lavet en aftale
med dem om at vi må komme og
svømme sammen med dem og de kan

Vi har disse tider indtil den. 16. december, da Islevbadet skulle være
færdigt til d. 2. januar 2005.
Adressen er:
Vestbadet
Nykær 26
2605 Brøndby
www.vestbad.dk

Turudvalget
Her er så tallene for alle de dykkerture
der har været opslået/afholdt fra Aug.
03 til Jul 04. Der har i alt været opslået
48 ture inkl. Onsdagsdyk og ud af
disse er 35 blevet gennemført. Det vil
sige at 73 % af de opslåede ture er
blevet til noget. Og hvad er så
grunden til at resten ikke blev gennemført?
Opslåede ture
Afholdte ture
Afholdte 02/03
20

w 2 ture blev aflyst pga. blæst (4 %)
w 7 ture blev aflyst pga. at ingen ud
over turlederen ville ud at
dykke!!!!!!!!! (14 %)
Jeg lader tallene tale for sig selv og
håber på fuld tilslutning i denne sæson!

Dykkerture statistik 03/04
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Uddannelsesnyt
Ja, der er jo ikke sket så meget her i
sensommeren, men der skal da lyde
et tillykke til Anette med sit nyerhvervede CMAS 1 stjernet og også et
tillykke til Nikolai og Pernille med det 2
stjernede certifikat.
Der ud over har vi afholdt et Nitrox
Basic kursus og det har resulteret i at
vi nu er 11 Nitrox dykkere i RSK.
Kurset var også min eksamen til at
blive Nitrox Basic instruktør, så jeg
regner med at afholde et kursus til
foråret hvis der er nogen der skulle
have lyst.

Vi regner med at starte et CMAS 1
stjernet kursus op til februar 2005. Vi
er i gang med at lave et nyt kursushæfte og nye lektionsplaner. Så hvis i
kender nogen der
er interesseret i at
starte begynder vi
at skrive folk op fra
nu af.
Ken
Uddannelsesudvalget

Julehygge
Nu kommer julemåneden snart og vi skal også julehygge i RSK
Søndag d. 12/12
har vi julehygge fra. kl. 13 - 16 for børn og voksne.
Pris:

Voksne & børn: kr. 30,-

Der vil være gløgg og kage til de voksne og sodavand og slikposer til
børnene, mens vi julehygger og klipper julepynt til vores juletræ.
Tilmeldingsliste vil blive hængt op på opslagstavlen i klubben, så det er
bare om at få skrevet jer på.
Festudvalget
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Referat af Ordinær Generalforsamling
Referat af Ordinær Generalforsamling
i RSK afholdt onsdag d. 18. august
2004.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Valg af stemmeoptællere.
4) Bestyrelsens beretning.
5) Revideret regnskab forelægges.
6) Indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelse.
På valg i lige år: Formand Johnny
Reitz, kasserer Ken Bordig og bestyrelsesmedlem Søren Neubert. Bestyrelsen genopstiller Ken Bordig som
kasserer og Søren Neubert som bestyrelsesmedlem.
8) Valg af 1. og 2. suppleant.
På valg Michael Crossmann og Per
Ernholm.
9) Valg af 2 revisorer.
På valg Freddie Rasmussen og Bjarne
Svendsen.
10) Valg af revisorsuppleant.
På valg Michael Helleskov.
11) Evt.
Referat:
ad. 1) Søren Neubert blev valgt som
dirigent og takkede for valget. Han
konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt via klubbladet. Der
varmødt 25 personer heraf 20 stemmeberettigede.

ad. 4) Søren Neubert fra bestyrelsen
foretog beretningen med supplement
fra resten af bestyrelsen. Beretning
blev herefter godkendt.
ad. 5) Regnskabet blev fremlagt af
kasserer Ken Bordig. Revisorerne
havde ingen anmærkninger. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Under
fremlæggelsen af budgettet blev det
pålagt kassereren at undersøge om vi
kan få bedre renter af vores opsparing.
ad. 6) Joakim Skougaard havde indsendt et forslag om at prisen for at deltage på bådture blev sat op fra kr. 20,til kr. 50,-. Efter nogen debat kom
Frank med et alternativt forslag på kr.
40,-. Ved sideordnet afstemning blev
prisen på kr. 50,- først forkastet.
Herefter blev der stemt om kr. 40,forslaget, som blev vedtaget.
ad. 7) Per Ernholm blev valgt uden
modkandidat som ny formand.
Kasserer Ken Bordig og bestyrelsesmedlem Søren Neubert blev genvalgt
uden modkandidater.
ad. 8) Som første og anden suppleant
til bestyrelsen blev Michael Crossman
og Pernille Olsen valgt, begge uden
modkandidater.

ad. 2) Dagsordenen blev godkendt
uden indsigelser.

ad. 9) Som revisorer blev Bjarne
Svendsen og Freddie Rasmussen
genvalgt, begge uden modkandidater.

ad. 3) Som stemmeoptæller blev
Michael Crossmann og Michael
Helleskov valgt.

ad. 10) Som revisor suppleant blev
Michael Helleskov valgt uden modkandidat.
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ad. 11) Henri beklagede at hans private gummibåd var forsvundet fra garagen. Det har desværre ikke været
muligt at finde den skyldige. I den
forbindelse kom det frem at Henri
havde fået udleveret en liste over
hvilke brugernumre der havde benyttet
i den 2 måneders periode der kunne
være tale om. Selv om Henri kun
havde fået anonyme numre udleveret
og ingen navne var der utilfredshed
med at den slags var blevet udleveret
uden at politiet havde været indblandet. Det blev pålagt bestyrelsen at
beslutte et regelsæt.
Per og Henri trækker sig fra festudvalget. Pernille og Nicolai meldte sig til at
overtage tjansen.
Der blev spurgt til hvor mange børn
der var meldt ind efter sidste års kontingent nedsættelse. Ken oplyste at
man havde været oppe på 20, men at
man nu var nede på 16. Frank og Lars
meldte sig i den forbindelse til ungdomsudvalget. Ken fortalte at Ronnie
Andreasen også var interesseret.
Søren reklamerede lidt for et aquathlon arrangement han er medarrangør
af. Aquathlon er undervandsbrydning.
Niels spurgte om hvordan man kunne
dokumentere sin DSF forsikring i udlandet. Niels vil selv kontakte DSF på
klubbens vegne og høre nærmere.
Joakim ville høre om der var et speedbådskursus undervejs. Der er pt. Ingen konkrete planer for et nyt kursus,
men hvis der er interesse kan det
sagtens arrangeres. Der bliver sat en
seddel op på opslagstavlen hvor interesserede kan skrive sig på.
Kim spurgte til udvalgene. Han mente
at der er rod i det og man ikke kan se
nogen steder hvem der står for de enkelte udvalg. Ken og Nikolaj gjorde

opmærksom på at der er en liste på
side 2 i hvert klubblad. Nikolaj indrømmede at hjemmesiden ikke var
fuldt ajourført og ville rette op på det.
Joakim spurgte til sedlen om rygepolitik. Sedlen, der har hængt en månedstid på opslagstavlen, har ikke givet
anledning til nogen ændring. Lars argumenterede mod vandpiberygning og
mente at den havde ødelagt stemningen i klubben og dannet fraktioner.
Efter en hel del debat blev der holdt
en vejledende afstemning. Der var et
stort flertal for at lade rygning være
tilladt.
Joakim synes hjemmesiden var lidt
kedelig. Nicolai meldte sig til at hjælpe
med at få den gjort mere interessant.
Der var debat om at der havde været
lidt muggen over fraktionsdannelse.
Diskussionen rettede sig mod om der
findes lukkede grupper der arrangerer
lukkede ture. Joakim afviste dette og
at alle ture er åbne, men at det stort
set alligevel er de samme der altid er
ude at dykke. Det blev også nævnt at
det stort set aldrig hænder at dykkene
er overtegnede. Der var også utilfredshed med at turene altid lå på de
samme dage, søndag. Der blev gjort
opmærksom på at tur-udvalgsmøderne er åbne og at alle kan
møde op og få indflydelse på turkalenderen. Ken sagde at der sjældent deltog andre end ham selv.
Frank takkede Johnny for hans tid
som formand. Den afgående formand
fik herefter en velfortjent klapsalve.
Kl. 22.55 kunne dirigenten hæve mødet.

Side 7

RSKNyt nr. 4 - 2004

UV-Rugby nyt
Så er uv-rugby sæsonen startet igen,
og selv om vi ikke kan træne i de
vante rammer i Islevbadet, foregår
træningen dog stadig 2 gange om
uden. Henholdsvis mandage i Vestbadet og fredage i Herlevbadet. Vi har
også fået tilgang af tre nye medlemmer hen over sommeren (Jonas, Anders og Brian) som alle tre er klar til at
spille for vores andethold. Andetholdet
spiller i år i Danmarksturneringen - Øst
2. division.
Vi har selvfølgelig stadig et hold i Elitedivisionen, som i år består af seks
hold, et mere end sidste år. Det
nyeste hold i elitedivisionen er Jernlungerne fra Herlev, som vi også
træner med om fredagen.

Andetholdet har på nuværende tidspunkt spillet 3 kampe i 2. division øst
og det skal ikke være nogen hemmelighed at vi har vundet alle kampe, 2 af
dem ret overbevisende. Kampene er
vundet med henholdsvis 15-1 over
Fakse, 8-0 over Køge og 3-0 over
Amager.
I elitedivisionen spillede vi første
runde d. 3 oktober 2004 og her skulle
vi kun spille en kamp, da Tudserne fra
Odense havde "valgt" at udeblive.
Men den kamp vi spillede endte godt
for os, selv om vi fik en chockstart og
kom bagud 0-1. Vi fik dog vendt kampen og endte med at vinde 8-1 over
Jernlungerne fra Herlev.

Stilling - elitedivisionen:
A n ta l
V u n d n e U a f g jo r t e T a b t e M å ls c o r e F o r s k e l P o in t
kam pe

K lu b

F lip p e r (K b h .)

2

2

-

-

-

2 2 -1

4

P I (K b h .)

1

1

-

-

8 -0

8

2

R ø d o v re

1

1

-

-

8 -1

7

2

J e rn lu n g e rn e
(H e rle v )

2

-

-

2

2 -2 0

-1 8

0

A q u a Q u ic k ( Å rh u s )

2

-

-

2

0 -1 8

-1 8

0

T u d s e rn e ( O d e n s e )

-

-

-

-

-

-

-

Stilling - DM Øst 2. division:
A n ta l
kam pe

Vundne

U a fg jo r te

R ø d o v re 2

3

3

-

S te v n s
A m ager
K øge
H a s le v
F akse
V edbæ k

3
1
1
1
1
-

2
-

-

K lu b

T a b te

M å ls c o r e

F o rs k e l

P o in t

-

2 6 -1

25

6

1
1
1
1
1
-

2 2 -1 6
0 -3
0 -8
0 -9
1 -1 2
-

6
-3
-8
-9
-1 1
-

4
0
0
0
0
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Tur til Cimbria og Johannes
Dykkerturen 29. august 2004.

Da vi kom til Helsingør blev vi enige
om at vi var i rigtig god tid. Vi var kun
4 mand ude, så vi blev enige om at vi
godt kunne nå to dyk den dag. Det
første dyk skulle så være på
"hjuldamperen" Cimbria som ligger på
21-22 meter midt ude i øresund.

vores anker ikke havde fået fat i bunden, og vi måtte svømme lidt før vi
nåede hen til der vor ankeret oprindeligt havde ligget. Der hvor ankeret var
blevet dumpet var perfekt. Vi
svømmede direkte hen til vraget, så
det skulle vi heldigvis ikke bruge tid på
at finde. Vi tog turen hele vejen rundt
om vraget og kunne også godt genkende nogle enkelte ting dernede,
blandt andet det gamle drivhjul som
var delvist nedbrudt af at have ligget
der på bunden i mange år. 50 bar står
der sørme. Vi går op. Vi tager ankeret
op og tager en ny pejling, så det
næste hold ikke skal svømme så
langt.

Der var rimelig meget vind, så da vi
skulle i vandet, fik vi besked på at gå
direkte ned af torvet med det samme,
for ikke at blive slæbt væk at den
kraftige strøm i overfladen. Ken kom i
lige efter mig, og turen gik så mod
bunden, hvor vandet bare blev koldere
og koldere, men roligere og roligere.
Da vi nåede bunden kunne vi se at

I med ankeret og det næste hold var
på vej. Efter de aftalte 20 minutters
bundtid var gået begyndte Ken og jeg
at holde øje med Nikolaj og Brian som
var dagens hold to. Der var ingen
bobler omkring torvet så vi begyndte
at spejde efter dem i vandet rundt om
båden. Der var de sørme. Ca. 100200 meter fra båden. De var kommet

Turen var planlagt til Johannes som
ligger lidt syd for Helsingborg. Det lød
som et perfekt dyk for mig, da jeg ikke
havde været ude siden jeg fik mit certifikat. 8 meters dybde, og så på et
rimelig stort vrag, det var lige noget for
mig.
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væk fra vraget og kunne derfor ikke
finde hen til torvet igen, som de havde
fastgjort på vraget. Vi samlede dem op
for så at vende tilbage til bøjen så vi
kunne få ankeret op. Men det var
forgæves at sidde og trække i det, for
det sad fast. Helt fast. Så Ken måtte i
igen og frigøre det.

kun ca. 20 min på vraget, da vores
luftbeholdninger ikke kunne mere.
Desværre. Kunne godt have brugt 20
minutter mere. "Johannes" er det perfekte vrag at træne på, hvis man
gerne vil prøve at svømme ind og ud i
kahytterne og lastrummet. Det har en
tilpas størelse, så man ikke kommer
for langt ind, og det gør at det ikke på
noget tidspunkt bliver klaustrofobisk.
Det har hidtil været mit bedste dyk,
men jeg har jo heller ikke oplevet så
meget endnu med mine 8 loggede
dyk.
Vi ses på næste tur.
Mikki

Og så afsted med os. Hen til
"Johannes" som var dagens
højdepunkt for mig. Jeg havde medbragt mit kamera samt et undervandshus som lige skulle testes.
Forholdene på "johannes" var helt perfekt til lidt undervandfotografering.
Højt solskin stod ned gennem overfladen og det gav et fantastisk lys nede
omkring vraget og gav selvfølgelig
mulighed for nogle gode billeder. Vi fik
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Tanker om RSK
Vores nye formand havde til generalforsamlingen forberedt en tekst som
han delte ud. Vi bringer her den fulde
tekst.
Ryge politik. Er det et demokrati der
skal bestemme, eller skal det være
sådan at hvis en person ikke vil have
tobak i klubben, så skal det forbydes.
?
Skal det være børnefamilier der bestemmer, da der efterhånden er rigtig
mange børn på en klubaften, både i
huset og i svømmehallen, er det en
dykkerklub eller et fritidshjem, vi har i
rsk. ?
Skal vores ungdoms afdeling op og
køre, skal der findes en anden aften
med en svømme tid til de unge eventuelt sammen med Islev, som har en
svømmehals tid til de unge,? Hvem
skal stå for det? Er der overhoved interesse for det?
Man kunne også lave børneture om
søndagen med strand aktivitet for
børn og voksne, det kan jo godt forgå
sideløbende med de bådture der efterhånden er ved at være godt fyldte, det
er jo også en god mulighed for at få
vores koner og børn med ud om søndagen, og ikke kun onsdag aften. I det
hele taget at skaffe vores børn bedre
forhold i klubben, skaffe noget bræt
spil, en playstation, noget papir og
gode tegneredskaber
Jeg har i 3 tilfælde hørt folk gå og
skumle i krogene, med ordne hvis det
ikke snart bliver bedre, så skifter jeg

klub, hvad med at gøre en indsats for
at gøre tingene bedre i rsk frem for at
true med at skride, det er der jo åbenbart ikke nogen der gør alligevel, det
kan nok ikke undgås at der er nogen
der falder fra når vi flytter, det kan jo
så være at det er dem der skumler der
stopper, det med flytningen bliver
rigtig spændene og hårdt, det vil
kræve en hel del arbejde fra os medlemmer, det bliver også en god mulighed for at starte forfra, der bliver
også et stort stykke arbejde med at
beholde det gode sociale sammenhold
der er i klubben nu, jeg ved godt at der
er lidt gnidninger der også, stammer
fra det faktum at der bliver røget vandpibe i klubben, men man kan jo ikke
dømme folk som en "kligge" bare fordi
de tager hensyn og sætter sig et andet
sted og ryger vandpibe, om så det er
til fester eller på elevweekend, igen
må man vedtage en rygepolitik og den
skal gælde al rygning, man kan jo ikke
bare vedtage at folk ikke må ryge
Prince, men grøn look er i orden, vel.
Der vil altid være nogen der hænger
bedre sammen end andre, igen det er
en dykkerklub, ikke en Rudolf Steiner
skole.
At få frisket vores hjemmeside op vi
har den bedste adresse man kan bede
om, men jeg vil tro at 99 % af de folk
der forvilder sig derind falder i søvn og
går videre til noget andet.
Lad os få nogen friske billeder ind,
nogen bedre muligheder når man er
der, måske kunne man melde sig på
ture på hjemmesiden, beskrive vrag
som lige er blevet besøgt, ved godt at
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der er links til uv-guiden på siden, men
det kunne være mere sjovt at læse
vores egne oplevelser, hvad ved jeg
der er så mange pc-folk i klubben der
må være nogen der har nogen gode
idéer.
Sikkerheden i klubben er den god nok,
er der nogen der ved hvordan vores ilt
udstyr virker, virker det overhoved, vi
er mange der ryster lidt på hoved af
Joakims lidt militære idéer, men det er
ikke sikkert at de er så tosset alligevel.
Det er måske heller ikke nogen dårlig
ide at lave nogen aftner med genopfriskning på førstehjælp, det er jo os
selv der har glæde af det hvis noget
går galt, selv tror jeg ikke at jeg ville
kunne yde nogen form for hjælp, det
er lidt skræmmende.
Det kunne også være en god ting hvis
de folk der står for at uddanne bådfører havde en eller anden plan for
hvor og hvornår der var et hold, jeg
har spurgt mange gange, men svaret
blæser lidt i vinden, der er ikke nogen
der ved en disse, faktisk er der vist
ikke rigtig nogen der står for det.
På hjemmesiden står der at der er et
bådudvalg er det dem der uddanner
bådfører?
Man kunne jo godt forstille sig at der
kunne laves flere ture på andre dage
end søndage, hvis der var flere til at
sejle bådene, som jeg læser vores
love & vedtægter er det kun den store
båd der ikke kan sejles uden at turen
har været slået op 14 dage i forvejen,
altså kan alle med et bådførebevis
lave en tur på en lørdag i den grå båd,
hvis den ikke er optaget af en klubtur,
og det er den jo sjældent, så de der
piber over ture der er fyldt op, kan jo

bare se at komme i gang, der er rigelig
med muligheder for at komme i vandet.
Det kunne jo også være at det kunne
lære os andre hvad det kræver af os
at stå som turleder, det er ret sjovt at
se hele møllen gå i stå, når der ikke
køre en blå Astra med en båd i røven
lige foran en, det kom faktisk som et
chok for mig da Ken tillod sig at lave
noget andet en søndag end at dykke,
og det var mig der stod som turleder,
rigtig spas var det da den der trak
båden (ingen navne) kørte imod den
forkerte motorvej, for mig selv var det
en stor opgave at finde ud af hvilken
havn vi skulle til, og jeg kan stadig
ikke huske hvad den hedder.
I det hele taget er det ved at udvikle
sig til en børnehave, med en kreds af
bestyrelsesmedlemmer der fungere
som vores pædagoger, og hvis de
ikke gør noget, tja så sker der bare
ikke noget som helst, nu skal vi så
flytte på et tidspunkt, når kommunen
får taget sig sammen, det kan godt
blive en langsom død for vores klub
hvis det er de samme 5-10 mand der
skal stå for det hele, men det ender
det med hvis vi andre ikke viser lidt
vilje til at hjælpe, så tag lige hænderne
op af lommerne, når vi når der til, så
skal det nok komme til at blive godt i
de nye lokaler.

Til sidst.
Jeg vil meget gerne prøve kræfter
med posten som formand i RSK, jeg
syntes at det er en spændene periode
vi går i møde, samtidig er det jo ikke
noget jeg har den store erfaring med,
så derfor er det også vigtigt at dem
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der har noget at byde ind med, om det
så er ros eller et los i røven rent faktisk også gør det, ellers komme vi ikke
videre, så vil folk stadig skumle i
hjørnerne og det er vel ikke det vi skal,
vi skulle nok heller se på vores egen
indsats for klubben, det er ikke os alle
sammen der yder noget i RSK men
det bliver vi nød til at lave om på ellers
køre bare videre som det altid har

gjort, og hvem ved måske er det det
også godt nok?
Med venlig hilsen.
Per Ernholm

Kort nyt
Nitrox fyldning
Vi har fået en aftale med Københavns
Dykker Club og at vi kan få fyldt Nitrox
hos dem. Der kan fyldes på torsdage,
nærmere info følger.

Pinndal valgt at trække sig som formand for Dansk Sportsdykkerforbund.
Bestyrelsen har herefter valgt at konstituere Michael A.S. Hansen som ny
formand for forbundet og Carsten E.
Woetmann som ny næstformand.
(sakset fra forbundets hjemmeside,
www.sportsdykker.dk)

Ny formand for DSF
Grundet nyt arbejde og hensyn til familien har forbundsformand Jan Ivar

Temaaftener
Imens kommunen knokler med at få
lavet taget på Islevbadet, må vi andre
jo finde på noget andet end at gå i
svømmehallen om onsdagen. Joakim
vil derfor holde nogen temaaftener
med forskellige aktiviteter, så vi alle
har en undskyldning for at kigge forbi.
w 13/10 gennemgang af de nye regler for CMAS*, CMAS** og
CMAS***.
w 20/10 reparation af overfladebøjer.

w 10/11 gennemgang af genoplivnings udstyr plus lidt førstehjælp.
w 17/11 vil vi rense udstyr.
w 24/11 og 1/12 oprydning i klubben.
Andre muligheder kunne være opfriskning af teori. Hvis du har ideer eller
forslag kan du stille dem til Joakim.
Vi vil også vedligeholde en plan for
temaaftener på vores hjemmeside.
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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 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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Oktober:
Søndag d. 3.

Hjuldamper ved Møn

22m.

Ken

Lørdag d. 9.

Martina, agter + Kullen

24m.

Ken

Søndag d. 17.

Junker 88

27m.

Brian

Søndag d. 24.

Martina agter

24m.

Ken

Søndag d. 31.

Vapper med PI

27m.

Ken

Lørdag d. 6.

Johannes L

8m.

Ken

Søndag d. 14.

Dragør vraget

12m.

Joakim

Søndag d. 21.

Cimbria

21m.

Ken

Søndag d. 28.

Røsnæs

20m.

Freddie

Lørdag d. 4.

Boesdal

12m.

Ken

Søndag d. 12.

Julehygge

Søndag d. 19.

Wargön

30m.

Ken

Søndag d. 2.

Nytårsdyk

8m.

Ken

Søndag d. 16.

Dronningemølle sø (Isdyk)

10m.

Ken

November:

December:

Pernille

Januar:
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