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Ansvarshavende redaktør & layout:
Nikolaj Bech
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Rødovre Sportsdykker Klub
Islevbrovej 39
2610 Rødovre
Tlf. 44 94 21 04
Giro 332 3412
Web: www.dykkerklub.dk
Bestyrelsen:

Udvalg:

Formand Per Ernholm
Telefon 23 31 32 92
formand@dykkerklub.dk

Tur: Ken Bordig
Telefon 20 93 97 95
Uddannelse: Ken Bordig
Telefon 20 93 97 95

Næstformand Kim Poulsen
Telefon 40 73 60 23
naestformand@dykkerklub.dk

UV rugby: Casper Martinussen
Telefon 59 27 89 56

Kasserer Ken Bordig
Telefon 38 11 95 97
kasserer@ dykkerklub.dk

Både: Johnny Reitz
Telefon 36 78 50 09

Sekretær Nikolaj Bech
Telefon 20 80 89 58
sekretaer@ dykkerklub.dk

Sikkerhed: Michael Crossman
Telefon 36 17 19 12
Hus:
Telefon

Bestyrelsesmedlem Søren Neubert
Telefon 20 80 89 86
medlem@dykkerklub.dk

Garage, div.: Kim Poulsen
Telefon 40 73 60 23
PR.: Niels Mølgaard
Telefon 36 78 06 68

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

50,00 kr.

Indtil det 20. år

300,00 kr.

20 år og derover

450,00 kr.

Passive

150,00 kr.

Fest: Pernille Olsen
Telefon 51 82 32 84

DSF abn. (helårligt i dec.) 276,00 kr.

Sidste frist for
stof til bladet:

Svømmehalstider (fra uge 3):
Tirsdag Kl. 20.30 - 21.50

14/9-05

Onsdag Kl. 20.30 - 21.50
Fredag Kl. 19.10 - 20.50

Side 2

Lederen
Hej alle i RSK.
Som i måske nok har set er det ikke
meget formanden har været i klubben
den seneste tid, det skyldes som
mange nok ved at jeg har fundet min
prinsesse, som jeg er flyttet sammen
med i Holbæk, og at jeg har været på
ferie et par gange, den ene gang med
klubben i Sharm, det var en god tur
med fede dyk og høj sol, det kan
varmt anbefales at bruge en uge i det
land.
Da jeg ikke har været så meget i klubben ved jeg jo heller ikke rigtig hvad
der sker for tiden, jeg har dog ladet
mig fortælle at svømmehallen nu er
lukket og onsdagsdyk nu er på programmet igen, så det er bare med at
komme af sted til et dyk og hygge med
grill og en enkelt pils, måske lidt løgn
historie fra den gang de gamle var
elever.

Vores nye klubhus går det stadig lidt
langsomt med, bestyrelsen har dog
været til møde med kommunen
d.30/6-05. altså efter dette er skrevet,
så hvad der kommer ud af det er jo
ikke godt at vide, vi har sendt en liste
med materialer vi skal bruge for at
komme videre i huset og den vil de
gerne snakke med os om, så det er
der det står lige nu, det er meget
svært for dem at finde et lokale på
skolen til UV-rugby som de ellers har
lovet, dette er dog en betingelse for at
vi flytte, så det kan vi nok diskutere
frem og tilbage et par måneder inden
der er en løsning.
Håber at alle får nogen gode dyk
denne sommer, og ønsker alle god
sommerferie.
Per Ernholm
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UV-Rugby nyt
Slutstilling elitedivisionen-slutspil
Antal
Point
Point
Point
Vundne Uafgjorte Tabte
kam pe
slutspil grundspil i alt

Klub

PI (Kbh.)

4

3

1

0

7

11

18

Flipper (Kbh.)

4

2

1

1

5

10

15

Tudserne (Odense)

4

3

0

1

6

7

13

Rødovre

4

0

1

3

1

2

3

Jernlungerne
(Herlev)

4

0

1

3

1

1

2

Slutstilling 2. division øst
A n ta l
kam pe
R ø d o v re 2
10
A m ager
10
K lu b

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

V u n d n e U a fg jo r te T a b te M å ls c o r e F o r s k e l P o in t
9
7

1

1
2

8 6 -1 0
9 0 -2 0

76
70

18
15

10
10

7
3

1
-

2
7

6 5 -3 7
2 8 -6 5

28
-3 7

15
6

10
10
TRUKKET

2
1
-

-

8
9
-

2 4 -7 6
1 9 -1 0 4
-

-5 2
-8 5
-

4
2
-

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.
Side 4

Uddannelsesnyt
Først et stort tillykke til vores nye
CMAS 1 stjernede dykkere, som blev
færdige her i slutningen af maj, efter at
have taget deres dybdedyk i regn og
blæst ovre ved Hveen. Nu havde alle
deres forrige dyk også foregået i solskin, så det var på tide at de mærkede
hvordan det også kan være at dykke

J Der er tur beskrivelser andet steds
i bladet. Dem der kom igennem
nåleøjet er: Camilla, Brian M, Flemming, Jesper, Nicolai og Alex. De
glæder sig meget til at dykke med alle
jer andre og få mere erfaring i løbet af
sommeren og mon ikke vi ser nogen
af dem til CMAS ** kursus her i 2.
halvår.
Og vi har netop planlagt datoer for
CMAS kursus i 2. halvår. Vi starter

med et informationsmøde omkring
CMAS * kursus d. 18/8 og selve uddannelsen starter d. 22/8 med teori.
Kurset er planlagt til at være færdigt d.
22/10. Så det er nu at I skal få fat I de
af jeres venner der er interesserede i
at starte, holdet lukkes ved 8 personer.
CMAS ** kører sideløbende med
CMAS * både med teori og de praktiske øvelser i åbent vand. Vi er ved at
udarbejde en tidsplan over det 2
stjernede forløb.
Ken
Uddannelsesudvalget

Betalingsservicedække
ogdissekontingent
udgifter, især ikke når

Nu er der gennemført 2 betalingsrunder via PBS og det har kørt uden
problemer med hensyn til det praktiske.

man nu kan benytte betalingsservice.

Men der er stadig en del der ikke kan
finde ud af at betale til tiden. Her d.
18/3 er der over 20 medlemmer der
ikke har betalt endnu og fristen var d.
2/2. Der er nu ikke nogen undskyldning
for ikke at betale til tiden og der vil derfor blive indført et rykkergebyr på kr.
50,- Dette beløb for at dække klubbens
omkostninger for at udsende rykkere.

Skulle det være sådan at finanserne
er lave den måned hvor kontingentet
opkræves, så ring og få en aftale med
kassereren. Hvis jeg ikke hører noget
bliver der afsendt en rykker med
gebyr fremover.
Kassereren

Det kan ikke være rigtigt at alle dem
der betaler til tiden skal være med til at
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Orientering fra DSF's
repræsentantskabsmøde
Forbundets fortolkning af de nye
CMAS regler var til debat på mødet og
det viste sig, at de internationale
standarder ikke var direkte oversat.
TU havde udarbejdet vejledninger på
baggrund af Standard & Requirements
og tilrettet disse til nordiske forhold.
Det mente forsamlingen ikke at have
givet mandat til på Rep. mødet i 2004,
her gav man DSF mandat til at overgå
til CMAS Standard & Requirements.
DSF arbejder nu med en (uvildig) korrekt oversættelse som vil blive fremlagt til høring i alle klubber inden
næste repræsentantskabsmøde.
De nye elevvejledninger er lavet for at
sikre, at de originale CMAS standarder overholdes. Vejledningerne er
kun beregnet som retningslinier for
instruktørerne.
Det blev slået fast, at nitrox certifikatet
udelukkende giver ret til at dykke med
blandingsgasser - det er det over-

ordnede CMAS certifikat der sætter
dybdegrænsen.
Der var (fra en klub) fremkommet forslag om, at dybdegrænsen for CMAS**
sættes til 39m. Forslagsstilleren var
ikke til stede, så ordlyden kunne ikke
ændres i forslaget, der blev vedtaget
og derfor er gældende for alle CMAS
**.
Efter deltagelsen i mødet blev det gjort
klart, at det stadigt er vigtigt at møde
op til repræsentantskabsmøder fremover for at gøre sin indflydelse
gældende.
DSF har 40 års jubilæum i år og der
blev talt om en landsdækkende kampagne
vedr. dykning. Vi vil gerne koble os på
denne kampagne for hvervning af nye
medlemmer. DSF har fastsat dagen til
d. 28 august 2005.
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CMAS* - elevernes sidste tur
(eller "Hvorfor Livlig-dykket ikke blev til noget…")
Af Flemming A. Andreasen
Det var lørdag d. 21/5-2005, hvor 6
CMAS*-elever, 2 instruktører, 1
dykkerleder, 1 stand-by dykker og
en skipper havde sat hinanden
stævne i Snekkersten. Vi sejlede afsted med den stolte kutter Sulen sejle ud for at dykke på vraget Livlig.
Vinden blæste omkring 7 m/s og der
var rigeligt med bølger. Regnen stod
ned, men humøret var højt.
Bølgerne var dog så høje at Jesper
måtte dele sin morgenmad med
fiskene : Han sagde senere at det
var sidste gang at han spiste morgenmad før han skulle sejle.
Da vi kom ud til Livlig mente vores
dykkerleder (Joakim) at det ikke var
sikkert nok til at smide os uerfarne
elever i de høje bølger - Han havde
jo nok ret…
Vi skulle derimod dykke i ly af øen
Hven, så vi kunne få vores dybdedyk.
Efter at have fundet nordsiden af
Hven fik vi en kort gennemgang af
Joakim, hvor han også sammensatte dykkerholdene.
Vejret blev bedre, så vi gjorde os
klar til at springe i vandet fra en kutter for første gang (for os elever…) .
Hold 1 sprang i vandet og
svømmede til bøjen og dykkede ned.
Hold 2 (mit hold) skulle vente i 10
min. før vi kunne kaste os i
bølgerne.
Endelig kunne vi komme i vandet og
vi svømmede hen til nedstigning-

stovet og fik de sidste instruktioner
af Joakim. Vi begyndte nedstigningen, hvor sigtbarheden ikke var
særlig god. Man kunne ikke se
hvor tovet førte hen. Efterhånden
som dykket skred frem kunne vi se
ca. 5 - 6 m. frem. Joakim og Nicolei
så en stor torsk, som dog
svømmede væk da den fik øje på
dem. Ellers var der store skove af
tang, hvor der gemte sig flere fisk.
Vi havde et godt dyk i lidt over en
halv time og kom op i båden igen.
Vejret var blevet bedre - det var
holdt op med at regne og solen var
ved at bryde igennem. Da Ken
havde fået lidt varme i kroppen
skulle Hold 3 i vandet. De ville ved
samme lejlighed løsne ankeret, så
det kunne tages op. Men der gik
ikke lang tid før at de kom til overfladen igen. Det viste sig at Alex
havde været forvirret over den dårlige sigtbarhed og ville stige lidt
op, men da dybdemåleren ikke reagerede hurtigt nok, endte det med
at han nåede overfladen. Alle var
lidt bekymrede over den hurtige
opstigning, men tog det dog roligt.
Hold 3 blevet sejlet ind på lavere
vand, så de kunne få deres dyk.
Det blev besluttet at Michael skulle
gå med i vandet som makker, så
Ken kunne nøjes med at dykke
med en elev. Efter et velafsluttet
dyk kom Hold 3 atter ombord.
Vejret var blevet rigtigt flot, da vi
sejlede tilbage til Snekkersten, vi
kunne jo godt have brugt det vejr
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om morgenen, så vi kunne have
dykket på Livlig, men dykket blev
alligevel rigtigt godt.
Hjemme i klubben overraskede Jesper os med en flaske champagne til
at fejre vores nyerhvervede CMAS*
certifikater, så den blev nydt mens
vi fik skrevet i vores logbøger.

Hold 3:

Alex Kaae
Jesper Niehues
Ken Bordig

(Instruktør)
Stand-by dykker:
Helleskov

Michael

Dykkerleder:

Kim Poulsen

Dykkerholdene:
Hold 1:
Camilla Tougaard
Brian Magnussen
Ken Bordig
(Instruktør)
Hold 2:

Nicolei Jørgensen
Flemming A. An-

dreasen
Joakim Skovgaard
(Instruktør)

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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Ordinær Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i RSK
onsdag d. 17. August 2005.
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 ulige år: næstformand Kim Poulsen og bestyrelsesmedlem Nikolaj
Bech.
8) Valg af 1. og 2. suppleant.
På valg Michael Crossman og Pernille Olsen.
9) Valg af 2 revisorer.
På valg Freddie Rasmussen og Bjarne Svendsen.
10) Valg af revisorsuppleant.
På valg Michael Helleskov.
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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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, (A1)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)
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Så fyldte RSK 30 år
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Juli:
Lørdag d. 9.
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Søndag d. 24.
Søndag d. 31.

Robert (CMAS ***)
Boesdal
Martina
Otto
Kanonvraget

40m.
8m.
24m.
31m.
13m.

Joakim
Ken
Ken
Ken
Ken

Vapper
Sinne Nordfisk
Onsdagsdyk stopper
Tvind
Martina

25m.
22m.

Ken
Ken

13m.
24m.

Joakim
Ken

Dragør vraget
Ceylon
Stevns
Bornholmer tur i weekenden
Hjuldamper ved Møn

12m.
22m.
8m.
26m.

Joakim
Joakim
Joakim
Joakim
Ken

Røsnæs
Tisvildeleje rev
Kullen

0-18m.
8m.
0-26m.

Ken
Brian
Ken

August:
Søndag d. 7.
Søndag d. 14.
Onsdag d. 17.
Søndag d. 21.
Søndag d. 28.

September:
Søndag d. 4.
Søndag d. 11.
Søndag d. 18.
Torsdag d. 22.
Søndag d. 25.

Oktober:
Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Søndag d. 16.

