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Lederen
Hej alle I RSK,
Er lige kommet hjem fra en god gang
julehygge i klubben, det slap det nye
festudvalg rigtig godt fra, vi var efter
omstændighederne faktisk rigtig
mange fremmødte, der blev lavet bolcher og småkager, gløgg og æbleskiver, og rigtig hygget igennem.
Festudvalget roder lidt med planer for
at holde klubbens 30 års fødselsdag
Og regner med at holde 2 fester, en i
starten af året, og en til sommer, så
skulle det vist være blevet fejret på
behørig vis.
Desværre er det tilsyneladende svært
for medlemmerne at komme af sted til
klubben når der ikke er svømmehal til
rådighed om onsdagen, det er sku lidt
trist at folk ikke møder op alligevel,
klubben er jo stadig åben og hyggen
på en klubaften er den samme uden et
bad, så tag dog at mød op i det nye
år. Det sidste jeg har hørt omkring
islevbadet er at det åbner d. 17/2.
2005 om det holder ved jeg ikke men
vi kan da håbe på det, og så samtidig
håbe på at de af jer der har brugt tiden
uden svømmehal på at læse tekst-tv
ikke er faldet helt i staver, og at i stadig ved hvor klubben ligger.
Vi har prøvet at søge om nye svømmetider så ungdomsudvalget får en
time med de unge medlemmer i hallen
fra kl. 19.30 så vi øvrige medlemmer
og elever har hallen fra 20.30 som vi
plejer, dette betyder ikke at de unge
skal forlade hallen men bare at de har
haft en time alene derover til leg og til
at tage svømme mærker og øve forskelligt tekniker med maske og snorkel.

Det nye klubhus er jeg ikke helt sikke
på hvordan det går med, det er heller
ikke sikkert at Rødovre kommune ved
det, der er vist ikke det helt store fremskridt på den front, men hva vi bor jo
også meget godt der hvor vi er nu, så
intet nyt er vel godt nyt. (Siden lederen
blev skrevet er der kommet gang i
sagerne, læs andet steds i bladet,
red.)
Der er blevet lavet en brugergruppe
på nettet hvor alle medlemmer kan
komme på, og der holde sig opdateret
med hvad der sker i klubben omkring
dykkerure og andet, samtidig bliver
der arbejdet på at forbedre vores egen
hjemmeside så den kan tilbyde det
samme som brugergruppen, mere info
om brugergruppen kan hentes hos
Frank, Ken, Joakim og mig, når vores
hjemmeside så køre Kan man komme
på der i stedet for, det skal nok blive
rigtig godt.
Der er stadig mulighed for svømning
både mandag og torsdag i vestbadet,
om torsdagen er der god mulighed for
at prøve sit grej så man er klar til at
vandet bliver lidt mere varmt, der
bliver trænet i forskellige ting og sager
på denne dag. Og jo der er vist nok
også en sauna!!
Gode kolde vinterdyk til dem der er til
det. Og god jul & godt nytår til alle i
RSK
Per Ernholm
Formand
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Svømmehal
Så åbner Islevbadet igen. Mandag d.
17/1 er der officiel åbning og fra om
tirsdagen skulle tingene være tilbage
til det normalle før lukningen.

Det betyder at vi får vores gamle tider
tilbage. Kan ses på side 2.

Gruppe på Yahoo
Der er blevet oprettet en gruppe på
Yahoo der er dedikeret til RSK. Her
kan man først og fremmest hurtigt
sende en mail ud til alle i gruppen.
Hvis man nu lige for lyst til at dykke,
kan man hurtig spørre om der er nogen der har lyst at være med, bare
ved at sende en mail ud. Der er også
en telefon og adresse liste. Via chat er
det muligt at lave et lille hurtigt møde
og der er også et fotoalbum med fotos.
Der er pt. ca. 20 med i gruppen. Det er
en lukket gruppe og for at komme med

skal man sende en mail til en af
nedenstående:
Ken
Frank
Joakim
Per

Ken@bordig.dk
frankrrdk@yahoo.com
jogge@abkm.jay.net
per.ernholm@mail.dk

Klubbens hjemmeside udvalg arbejder
pt. på at kunne tilbyde det samme og
meget mere (selvfølgelig) i forbindelse
med vores egen hjemmeside, men
indtil at det er oppe at køre kan man
altså benytte Yahoo gruppen.

Nitrox kursus
Så afholder uddannelsesudvalget igen
et nitrox kursus til de af klubbens medlemmer der er interesseret i at kunne
forlænge deres bundtid eller måske
bare dykke mere sikkert inden for
tabelgrænserne.
Kurset består af 6 teori lektioner inkl.
teoriprøve der afvikles over 2 aftner og
en praktisk dykning. Ved du ikke hvad
nitrox er eller vil du høre mere, kontakt
Ken for info.
Deltagerkrav: Min. CMAS* og 25
loggede dyk, heraf 4 inden for de sidste 8 uger.
Min. deltagere er 6 og max. 12.

Kurset afholdes med teori d. 4. og 7.
april og dyk d. 9. april.
Pris: kr. 875,- inkl. kursus, bøger og
certifikat men uden nitroxflaske til
dykket.
Tilmelding på mail ken@bordig.dk eller på tavlen i klubben.

Ken
Uddannelsesudvalget
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Uddannelsesnyt
Da der nu kommer vedvarende rygter
fra kommunen om at Islevbadet åbner
i januar, har vi besluttet at starte kursus aktiviteterne op igen. Vi regner
med at starte et CMAS 1 stjernet kursus med start i 2. uge af februar 2005.
Prisen er sat til kr. 1.950,-. Det nye
kursushæfte skulle gerne være færdigt
når dette blad udkommer. Så hvis i
kender nogen der er interesseret i at
starte på et kursus begynder vi at
skrive folk op fra nu af.
Ken
Uddannelsesudvalget

Betalingsservice
RSK er blevet oprettet hos
Betalingsservice(BS) så nu er det
muligt at betale kontingentet over
PBS. Du har nu modtaget en regning
med et girokort fra BS. Den kan
betales på flere måder, du kan benytte
girokortet som du plejer enten ved at
betale i banken, på posthuset eller via
netbank. Du kan også tilmelde dig
PBS ved at sende oplysningerne til din
bank eller gå derned med regningen
og blive tilmeldt, dette skal kun gøres
en gang og så vil opkrævningerne
komme via din opgørelse fra BS og
blive trukket fra din konto præcis på
betalingsdagen. Det gør det lettere for
både dig og mig at alle betalinger
kommer til tiden. Dig fordi du slipper
for en rykker og jeg slipper for at
skrive den:

Banken skal bruge følgende oplysninger fra dig:
PBS nr.:
02645750
Debitor Gr. Nr.: 04535
Kundenr.:
000000000000xxx
(hvor x er lig dit medlems nr.)

Alle disse oplysninger står også på
girokortet i nederste højre hjørne.
Der ud over skal banken også vide
hvilken konto beløbet skal trækkes fra.
Jeg er blevet spurgt mange gange om
det ikke var muligt at betale over PBS
og nu er det så lykkedes, så det er mit
håb at I alle vil tilmelde jer til denne
ordning. Det er til gavn for både dig,
mig og klubben.
Med venlig hilsen
Kassereren
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Fastelavn
SØNDAG D. 6. 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. 25,- børn kr. 15,Afgang fra klubhuset kl. 9.30.
Husk at tilmelde dig selv og de tilskuere der
tager med i klubben bagefter på listen i
klubhuset.
Pernille og Ken
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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 2005. Så ingen
bånd, ingen luft!!!
Flaskeeftersynet bliver afholdt
Onsdag d. 2/2 & Onsdag d. 16/2
kl. 18.30 - 20.00.
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.
Flaskerne vil blive kørt til trykprøvning d. 17/2 og er tilbage efter 1
uge. Flaskerne udleveres først efter afregning af prøvegebyr.
Sikkerhedsudvalget
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Klubhus
Pludseligt har kommunen fået travlt og
er begyndt at bygge den garage vi har
forhandlet om gennem de sidste 2 år.
Umiddelbart ser det ud til at de fleste/
vigtigste ønsker er blevet imødekommet, men vi er stadig ikke helt enige
om placering af sikringsmur og de
kunne godt lige have spurgt om vores
krav til el og alarm inden de gravede
kabler ned og lukkede hullet til igen.
Men man kan åbenbart ikke få det
hele :-)

det nye klubhus i stand er allerede
påbegyndt, er man interesseret i at
hjælpe kan man kontakte Per Ernholm
(se side 2 for kontakt info).
Fra klubbens bestyrelse kunne man
godt tænke sig at alle medlemmer reserverer i hvert fald en hel dag (i en
weekend) til at hjælpe med flytningen.

Under alle omstændigheder skal vi
nok til at indstille os på at tiden i det
gamle klubhus er efterhånden meget
afmålt og en flytning nært forestående.
Arbejdet med at sætte resten af

UV-Rugby nyt
Stilling - elitedivisionen:
A n ta l
V u n d n e U a fg jo rte T a b te M å ls c o re F o rs k e l P o in t
kam pe

K lu b

P I ( K b h .)

6

5

-

1

3 3 -3

30

10

F lip p e r ( K b h .)

4

3

1

-

2 3 -1

22

7

T u d se r n e ( O d e n se )

6

3

1

2

1 9 -1 5

4

7

R ø d o v re

6

3

-

3

2 4 -2 5

-2

6

Je r n lu n g e r n e
( H e r le v )

6

2

-

4

1 8 -3 8

-2 0

4

A q u a Q u ic k ( Å r h u s)

6

-

-

6

0 -3 4

-3 4

0

Stilling - DM Øst 2. division:
K lu b
R ø d o vre2
A m ag er
S tevns
Køge
V ed b æ k
H asle v
Fak se

A n ta l ka m p e V u n d n e
4
4
5
4
5
3
5
1
5
4
TRUKKET

1
1
-

U a fg jo rte
-

T a b te
1
2
4
4
3
-

M å lsco re
3 3 -2
4 3 -7
3 0 -2 3
1 0 -3 1
1 2 -3 6
8 -3 7
-

F o rske l
31
36
7
-2 1
-2 4
-2 9
-

P o in t
8
8
6
2
2
2
Side 8

RSKNyt nr. 1 - 2005

Turen til Lysekil
Endelig blev det torsdag d. 23/9!
Joakim havde fået det lyse indfald at
arrangere en tur til den svensk
østkyst. Et område vi i klubben kun
har besøgt i form af Kullen. Joakim
havde fået anbefalet et dykkercenter
50 km. nord for Lysekil, kaldet SALT.
SALT er et slags vandrehjem, med
tilhørende dykkercenter. Som noget
lidt specielt i denne del af verden har
dykkercentret sit eget husrev, med
vrag, hummere og egen nedgang gennem restaurantens veranda. Fornemt!
Men så langt var vi ikke nået endnu.
Vi var seks stykker der skulle afsted
denne weekend, lidt tyndt, men så
passede det med at vi kunne være i
Michael Hs bil og Johnnys varevogn.
Ud over de to var vi Joakim, Brian T.,
Ken og Nikolaj (deres udsendte).
Turen til SALT tager ca. 5 timer via
Helsingør-Helsingborg og det er ikke
svært at finde. Slet ikke hvis man har
Kens GPS navigation med. Vi var
fremme ved 23 tiden og blev mødt af
en ansat der viste os vores værelse
og hvor vi kunne smide vores grej. De
har et stort tørrerum/omklædningsrum
med store og rummelige skabe. Selv
om vi kun var seks fik vi det store 12
sengsrum. Vi havde planlagt selv at
lave mad fredag og rummet var det
eneste med køkken. Inden vi skulle i
seng var der lige tid til en øl og en
vandpibe på terassen.
Fredag var der morgenmad fra kl.
8.00. Vi havde planlagt at tage det
første dyk på husrevet. Vi var et par
stykker der lige skulle afvejes or-

dentligt. Husrevet ligger som nævnt
lige uden for SALT. En trappe går
gennem gulvet på verandaen ned til
en platform 1,5 meter under vandetspejlet. Her kan man så tage finder og
lign. på i fred og ro. Jeg havde
Michael H. med som makker, en ære
som jeg havde på samtlige dyk, og vi
fulgte en line der førte os ud til en anden platform på 8-10 meter vand.
Denne platform bliver brugt til undervisning. Herfra går der endnu en line
ud til et vrag som centret selv har
sænket. Det ligger på 15-18 meter
vand og er ikke særligt stort, men man
kan svømme ind og igennem her og
der. Desværre var sigten temmelig
ringe og der var ikke meget at se. Dog
kunne man godt fornemme at der var
masser af liv. Vraget var overgroet
med søpunge, men de var stort set på
alt. Havkarusserne lod sig også gerne
fodre og fotografere, jeg havde nemlig
kamera med. Vraget var som sagt hurtigt overset og vi vendte om og
svømmede tilbage langs linen. Da vi
nåede til 6 meters dybde drejede vi til
venstre og svømmede langs kysten.
Her var også en line man kunne følge.
Denne passerede et noget mindre
vrag der lå på siden. Lidt efter vraget
endte linen og vi vendte om. Alt i alt et
godt dyk der lovede godt til dykkene
ude i skærgården.
Om eftermiddagen skulle vi ud med
båd til et sted der blev kaldt
Skarvesätt. Det var et vægdyk og vi
blev dumpet på 20 meter og skulle så
arbejde os op herfra. På væggen var
der ikke umiddelbart det store liv, men
efter lidt tilvænning opdagede man at
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de bevoksede knolde på klippen i virkeligheden var troldkrabber. Dykkets
største oplevelse fandt vi under en en
flad sten på en afsats. En stor hummer der først vendte hallen til os, men
med lidt overtalelse vendte den sine
store klosakse ud mod os. Et imponerende syn, desværre havde jeg ikke
kameraet med på denne tur. Efterhånden som vi bevægede os op af
kom der flere småfisk og sukkertang
og de sidste tyve minutter af dykket lå
vi blot og slappede af på en 3-5 meter
vand og nød undervandslivet.
For ikke at blive beskyldt for at det
havde været en afslapningstur måtte
vi lige have et natdyk med inden vi
kunne kalde det for en dag, altså dagens 3. dyk. Natdykket foregik igen på
husrevet og denne gang besluttede vi,
ligesom sidst, at starte med at dykke
ud til vraget, men i stedet for at gå
tilbage samme vej ville vi blive på dybden og svømme langs med kysten.
Sigten på vraget var blevet lidt bedre
og det var til at kigge ind her og der. Vi
skulle dog ikke have noget af at
svømme igennem nogen steder. Efter
at have kigget lidt på vraget tog vi
turen ud langs bunden. Det var trist,
fuldstændig flad mudderbund uden
nogen form for vækst. Dog mødte vi
en del små torsk og en del små rødbrune åle lignende fisk. Efter at have
svømmet sådan i 5-10 minutter besluttede vi os at vende næsen mod kysten. Vi må dog være kommet længere
væk fra kysten en vraget lå, for vi
måtte svømme rigtigt længe inden det
bare startede med at gå op ad. Men
endelig begyndte bunden at rejse sig
og få lidt kontur. På 15 meter vand
stødte vi på et rev med store sten. I

mellem stenene så vi både store torsk
og hallen på en enkelt hummer.
Stenene forsatte op til kysten og da vi
nåede 2-3 meters dybde gik vi til overfladen for at orientere os. Det viste sig
at vi var kommet et stykke ned af kysten, ca. dobbelt så langt som på det
første dyk. Så vi gik ned igen og fulgte
kysten på 5-6 meters vand hele vejen
hjem til centret. Efter endt dykning var
det tid til en natbajer og en vandpibe.
Som sagt var vi ikke taget til Sverige
for at ligge på den lade side, så op
igen næste morgen og ned og spise
morgenmad kl. 8. Dagens første dyk
var igen et vægdyk, denne gang med
start på 25 meter. Sigten var ikke imponerende og der er ikke meget liv i
denne dybde, men væggen var flot i
sig selv. Den knejsede majestætisk fra
bunden og stort set lodret op til 6-7
meters dybde. Vi fulgte igen klippen
op og ligesom dagen før var der
masser af liv. Masser af piggede
søstjerner, både små og store
søpindsvin. På ca. 15 meter var der
en bred sprække i klippen. Her lå en
lille grotte der gik et par meter op. Her
kunne man så igen svømme ud. Den
meget trange plads fik pulsen lidt op.
Fra en 11-12 meter var der en slags
terasser med masser af fisk og tang.
Bla. gik der nogen store berggylter på
en 30-40 cm. Igen sluttede vi af med
en 15-20 minutter afslappet dykning
på 3-5 meter. Så kan det ikke gøres
meget bedre.
Dagens andet dyk gik til det eneste
vrag i nærheden. Det var en fiske kutter der var gået ned nogen år tidligere
med en stor last sild, vist nok, og stod
nu ret op og ned på bunden på omSide 10
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kring 30 meter. Denne gang havde jeg
taget kamera med. Desværre var det
blæst noget op og der var kommet
skyer til. Vi havde ellers haft perfekt
vejr indtil da. Vi var også en del i
båden og der var en del kaos omkring
klargøring. Så inden vi nåede i vandet
havde jeg fået begyndende søsyge.
Vraget stod flot på bunden og sigten
var til at starte med rimelig. Jeg skal
indrømme at det ikke helt lykkedes
mig at orientere mig på vraget, men vi
kom forholdsvis tidligt forbi en masse
net der hang på siden. Efter dem
endte vi vist nok i lasten, men nu blev
sigten urimeligt dårlig, ikke mindst
fordi at 3-4 hold dykkere opholdt sig
på samme sted. Det lykkedes dog at
komme tilbage til anker/bøjelinen, der
var bundet på en eller anden form for
mast. Her lå vi nogen minutter mens
jeg fik skudt det meste af filmen færdig. I overfladen måtte vi vente et godt
stykke tid på et par Nitrox dykkere, der
havde væsentlig længere bundtid en
os andre. Det blev for meget for
Joakim der måtte fodre fiskene lidt.
Undertegnede fandt heller ikke situationen optimal, men det lykkedes dog
at holde på frokosten.

Næste dag var det igen op og spise
morgenmad kl. 8.00. Vi kunne lige nå
et sidste dyk inden vi skulle hjemad.
Den vind der havde drillet os på det
sidste dyk om lørdagen var blevet
kraftigere og vi kunne ikke komme ud
til det dyk vi først havde aftalt. Men
noget tættere på land kunne også
gøre det. Endnu et fint naturdyk og så
var det hjem og pakke og efter en lidt
forkost gik turen sydpå.
Men hold kæft hvor var man træt efter
3 dages hård dykning. I følge min
cumputer var jeg på intet tidspunkt
gasset 100% af mellem dykkene, så
det var blevet til en serie på seks gentagne dyk. Ikke noget man finder anbefalet til hverdag. Dog skal det lige
nævnes at hvis man fulgte standard
tabellens regler for afgasning startede
vi på en frisk hver morgen.
Alle havde haft en fed weekend og
mon ikke der er nogen der arrangere
en tur der op igen til næste efterår.
Nikolaj

Om aftenen var den normale lørdags
skalddyrsbuffet afløst af et krebsegilde. En årlig tilbagevendende begivenhed på SALT der havde trukket en del
besøgende til i løbet af dagen. Ud
over krebs i lange baner (lidt ensidigt
mente nogen) blev der også trukket
lod i mellem nogle sponsor gaver.
Efter 5 dyk på 2 dage trak vi os hurtigt
tilbage til vores 'terasse' og fik en stille
vandpibe og en godnat bajer.
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Sharm el Sheikh 2005
Ja så er det på tide at tanker bliver til handling. Så meld dig til og kom med på
dykkerferie til Ægyptens perle: Sharm el Sheikh.
Afrejse: torsdag den 21. april kl. 10.00
Hjemrejse: torsdag den 28. april kl. 16.00
For dem der vil afsted i 14 Dage:
Afrejse: torsdag den 14. april kl 10.00
Hjemrejse: torsdag den 28. april kl. 16.00 (samme tid som ved 1 uge)
Priser (Vi får kr. 500 i rabat hvis vi bliver over 10 dykkere):
Pr. person på dobbelt værelse i en uge kr. 3.499
Tillæg for ene værelse i en uge kr. 350
Pr. person på dobbelt værelse i 14 dage kr. 3.999
Tillæg for eneværelse i 14 dage kr. 700
10 dyk kr. 1.500
Der er ved at være mangel på værelser, derfor vil den sidste tilmelding og betalings dato være fredag den 28. januar.
Du kan tilmelde dig på listen nede i klubben eller på mail til Frank
(frankrrdk@yahoo.com), her kan du også finde yderligere information.
Depositum er kr. 1.000 (kr. 1195 inkl. afbestillingsbeskyttelse). Depositum skal
også være indbetalt inden fredag den 28. januar. Det kan indbetales på følgende
konto i Den Danske Bank: Reg.nr. 3350 konto 3350094377.
Inkluderet:
· Fly København eller Billund/ Sharm
el Sheikh t/r
· 7 eller 14 nætter på hotel i Sharm
el Sheikh med morgenmad
· 5 dages dykning/10 båddyk inklusiv fyldt tank og bly
· Transport lufthavn-hotel t/r

Ikke inkluderet:
· Visum 150 kr. pr. pas - udstedes
ved ankomsten
· Frivillig afbestillingsbeskyttelse:
195 kr. pr. person
· Frivillig rejseforsikring
· Trykkammerbidrag & entré til Ras
Mohammed: 12 US$ betales lokalt
· Dykkerudstyr ud over fyldt tank og
bly
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Åbningsdyk
Marts, så starter sæsonen igen, denne gang noget tidligere end
sidste år og det er nu, at alle de der ikke bryder sig om vinterdykning kan begynde at vågne op. Få støvet dit udstyr af og testet om
det virker. Sædvanen tro afholder vi Åbningsdyk om dagen Skærtorsdag d. 24. marts og fejrer det med en fest om aften. Tilmelding
sker i klubben, skema bliver sat op i februar/marts.

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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Januar:
Søndag d. 23.

Dronningemølle sø (Isdyk)

10m.

Ken

Søndag d. 6.

Fastelavn

Pernille & Ken

Lørdag d. 12.

Fest RSK 30 år.

Søndag d. 20.

Kullen

26m.

Ken

Søndag d. 6.

Dragør vraget

12m.

Joakim

Søndag d. 20.

Junker 88

27m.

Brian

Skærtorsdag d. 24.

Åbningsdyk &
Fest

6m.

Ken &
Pernille

Søndag d. 3.

Vapper m/ PI

25m.

Joakim

Søndag d. 10.

Robert

40m.

Joakim

Søndag d. 17.

Dykkertur

Torsdag d. 21.

Dykkertur til Rødehavet

25m.

Ken

Februar:

Pernille

Marts:

April:

Maj:
Søndag d. 1.

Birger Jarl

Næste turudvalgsmøde d. 2/3 2005 Kl. 19.00

