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Formand: John Møller Nielsen 
Mobil: 

75 63 00 70 
72 42 70 07 

Kasserer: Kari-Ann Christensen 75 67 67 74 
Bestyrelsesmedlem: Ulla Nygård Hansen 75 61 77 42 
 Bent Heltborg 75 61 54 47 
 Bjørn B Christensen 50 71 13 39 
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Sikkerhed: Anders Broeng 75 67 67 74 
Junior: Bjørn B Christensen 50 71 13 39 
Båd: Anders Broeng 75 67 67 74 
Kompressor: Esben Riis Nielsen 75 62 99 21 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Arkæologi: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter:   
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 

Ved dødsfald hjælper vi Dem...... 

 
 

 

Vi kommer gerne til 
Dem, for at træffe de 

fornødne aftaler. 

Hornsleth’s eftl. 
BEDEMANDSFORRETNING 

Sundvej 35 – 8700 Horsens 

75 62 10 24 
Birte Kloppenborg 

Peter Evertsen 
Mogens Skafte 

Karsten Tinggård 
Vor telefon svarer altid! 
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Af John Møller Nielsen 
   Efter en veloverstået general-
forsamling, går vi nu en ny dyk-
kersæson i møde. Vejret skulle 
gerne blive perfekt, da jeg jo kom 
til at love det på generalforsam-
lingen. 
   Dem der deltog i det sidste 
klubmøde med Michael fra Øst-
jyllands Dykkercenter som afte-
nens gæst, fik nogle gode tips 
omkring vedligehold af vores 
udstyr. Lidt afkalkning viste sig 
at gøre underværker ved en 
gammel flaskeventil. 
   Silkeborg Dykkerklub havde 
indbudt til et isdyk i Almind sø, 
hvilket var en ny og spændende 
oplevelse. Det kan du læs mere 
om længere inde i bladet. 
   

 Hvis nogen går rundt med ønsket 
om at tage den årlige sikkerheds-
prøve, så kan det stadig nås. Jens 
har oversigten over de mange 
prøvelser….. 
   Klubben har indkøbt en lille 
kasse med diverse småting såsom 
maskerem, mundstykke, lim osv. 
Kassen kommer til at ligge i vo-
res genoplivningskuffert. Hvis du 
tager noget fra denne kasse, så 
skal du selv supplere, så den er 
komplet til næste dyk. Der er ikke 
noget mere irriterende end ens 
maskerem lige sprænger, mens 
man sidder i gummibåden. 
Det går jo samtidig ud over ens 
makker, og helt galt kunne gå 
hvis det skete for standbydykke-
ren, mens han sad og ventede i 
båden alene. 
 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper 
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Referat fra 
Horsens Dykkerklubs ordinære Generalforsamling 
Afholdt Lørdag d. 28. januar 
2006 kl.1400 i klubben. 
 
 
Tilstedeværende Medlemmer: 
Torben Tjerrild, Daniel Nielsen, 
Bjørn B. Christensen, Lars Bin-
der, Jens Skovgaard, Bent Helt-
borg, Karin Heltborg, Ulla Han-
sen, Jakob Hansen, Esben Riis, 
Kari-Ann Broeng, John Nielsen, 
Thorkild Jakobsen, Tine Frand-
sen, Carsten Lindhard, Per Krab-
benhøft.  
 
Velkomst ved formanden. 
 
A) Valg af dirigent: 
Forslag: Jens Skovgaard.  Valgt: 
Jens Skovgaard.  
 
Godkendelse af mødet: Mødet er 
lovligt indkaldt efter klubbens 
vedtægter. 
 
Godkendelse af dagsorden: God-
kendt. 
 
B) Valg af referent: 
Forslag: Per Krabbenhøft. Valgt: 
Per Krabbenhøft. 
 
 
 

 
C) Formandens beretning:  

 
   Året 2005 blev ikke det store 
skelsættende dykker år. Med kun 
en enkelt ny flaske elev, kunne 
instruktørerne slappe af og selv få 
dykket lidt også. 
   En gennemgang af kompressor 
loggen viste da også at vi vist 
ikke behøver at have udskiftning 
af kompressoren som en hasteop-
gave. 
   Vi kan dog glæde os over at 
have en rigtig god svømmehal, 
som er ved at blive kørt ind, så 
det hele virker. Vi har efterføl-
gende fået lov at bruge alle de 
store bassiner. 
   Anderledes går det i juniorafde-
lingen, hvor der er fuld tryk på 
uddannelsen. 
   Stor tak til juniortrænerne !!!  
De har formået at holde på de 
fleste af de ”gamle” elever, og 
også få flere nye ”ællinger” ind. 
Ællingerne er dem jeg også kal-
der kantsvømmere, da de hele 
tiden skal have mulighed for at få 
fat i kanten, da svømmeteknikken 
ikke er helt på toppen. 
   Juniorerne deltog i årets junior-
lege, der i 2005 blev afholdt i 
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Herlev. Det blev da også til et par 
medaljer, tillykke med dem. 
   I juni var der sommerlejr på 
Fyn, og for en gangs skyld var 
vejrguderne med hele ugen. Det 
er længe siden at det er sket. De 
havde en fin tur sammen med alle 
de andre juniorer. 
   Horsens Dykkerklub deltager i 
et samarbejde med andre dykker-
klubber i området, så der nu er 
mulighed for at få flere dyk. 
    Jeg har selv deltaget på Dyk-
andens tur til Langeland samt 
flere ture til Lillebælt og Grenå. 
   Dykanden opfordrer også junio-
rerne til et fælles samarbejde om-
kring de udendørs dyk. 
   Jeg foreslår at vi arrangerer en 
arkæologidag på Hjarnø, som vi 
kan slå op som en fælles tur. 
   Som noget nyt blev pinseturen 
flyttet til en anden weekend end 
pinsen. 
Det er svært at finde plads på 
campingpladserne i pinsen, og 
der er også mange der hellere vil 
være sammen med familien, når 
der endelig er lidt ferie. 
   Sidste år blev vi enige om frem-
over at turen skal gå til Gl. Aalbo 
camping ved Lillebælt. 
   Der er perfekte dykkerforhold, 
og campingpladsen er specielt 
indrettet til dykkere. 
   Dette års tur afholdes 9-11 juni 
2006. (Indtil videre) 

   I august var vi med i dykker-
klubbernes dag, hvor vi holdt 
åbent hus i Forum. 
   Vi holdt denne dag sammen 
med Østjyllands Dykkercenter og 
Cousteau frømandsklub. 
   Dykkercentret havde en masse 
ting med, og Cousteau havde 
nogle vragdele og special-udstyr 
med. 
   Vi havde arrangeret prøvedyk 
med flasker inde i svømmehallen. 
   I oktober var der kulturlig nat, 
hvor vi havde udlån af masker, 
snorkler og finner til alle interes-
serede. Der var fuld gang ved 
udlånsskranken i den tid der var 
åbent. 
   I november havde vi en tur til 
Kattegatcentret hvor der var rig 
lejlighed for at snorkle og flaske-
dykke. Det var meget spændende 
at dykke sammen med de mange 
store fisk, som slet ikke var bange 
for vores bobler, da de var vant til 
dykkere. 
   To af vores yngre flaske in-
struktører har desværre valgt at 
holde en lang pause fra deres in-
struktør job. Det kan være svært 
at få det hele til at gå op i en hø-
jere enhed, når både familien og 
jobbet også skal have sin del af 
ens liv. 
   Klubben betaler for uddannel-
sen til instruktør, og hvis nogen 
skulle have lyst til at gå denne 
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vej, så er jeg sikker på at Per og 
Jens har nogle gode råd. 
   For ikke at drive rovdrift på 
enkelt personer, så er der en liste 
over de udvalg der er i klubben. 
Det er mit ønske at man vil skrive 
sig på listen til et enkelt punkt 
eller to, så det ikke er de samme 
personer der trækker hele læsset. 
   Der er i flere idrætsklubber set 
krænkende forhold mellem træne-
re og unge elever. 
   På opfordring fra Danmarks 
Idræts-Forbund har vi indhentet 
børneattester på de personer der 
har kontakt med de unge. Alle 
attester blev godkendt. 
   Ved den lejlighed vil jeg lige 
huske på at det ikke er tilladt at 
benytte mobiltelefon i omklæd-
ningsrummene. 
 
Mit dykkerønske til 2006 skal 
være at vi får en masse gode dyk, 
og at vejret vil være med os. 
   Jeg havde lovet godt dykkervejr 
i 2005, men det virkede åbenbart 
kun i foråret og sommeren. 
 
   Når jeg nu er i gang, vil jeg 
hermed gerne takke alle der har 
gjort en indsats, og håbe på et 
godt dykker år. 
   Og husk lige at vi har klubmøde 
på onsdag, hvor Michael kommer 
og hjælper med at gennemgå vo-
res udstyr. 
 

John Nielsen 
Formand 
.  
Formandens beretning blev en-
stemmigt Godkendt. 
 
D) Regnskab: Fremlagt 
Regnskabet blev enstemmigt god-
kendt. 
 
E) Indkomne forslag:  
Forslag til ordinær generalfor-
samling 2006 
 
Forslag 1. 
Jeg vil hermed foreslå at der ind-
købes to sæt flaskeudstyr til udlån 
til de junior dykkere der ønsker at 
tage flaskebevis. (CMAS*) 
Udstyret skal bestå af: 
2 stk. 12 liter. flasker.  
2 sæt regulatorer med octopus 
2 stk. BCD veste. 
Sættet udlejes for 1000,- for en 
sæson. Disse penge benyttes til et 
årligt eftersyn og evt. reparation. 
Sæt pris ca. 10.000,- 
 
  Der blev spurt om formalier er i 
orden.  
   John redegjorde for formalier i 
henhold til DSF alt var ok. 
Udstyret øremærkes til klubbens 
juniorer som førsteprioritet, der-
efter andre klubmedlemmer. 
Da klubben råder over 2 stk. fla-
sker udgår de fra forslaget. 
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Det blev enstemmig vedtaget at 
indkøbe 2 sæt regulator med 
octopus, 2 stk. BCD veste 
 
Forslag 2. 
Jeg vil hermed foreslå at Horsens 
Dykkerklub indfører 5-10-15 osv. 
års nåle, ligesom man har i andre 
idrætsklubber. 
   Da vi ikke har haft det fra star-
ten, vil jeg foreslå at man kom-
mer i betragtning næste gang man 
har et ”jubilæum”. 
   Klubben betaler for dette mær-
ke. 
Det hele hænger på om kassere-
ren har oplysninger om dato for 
indmeldelse. 
   Mærkerne uddeles sammen 
med evt. flidspræmier. 
    Det var i første omgang til-
tænkt juniorerne, men der er intet 
der hindrer at det også tilfalder 
seniorerne. 
 
Efter en del debat blev forslaget 
vedtaget med 12 for 3 hverken 
for eller imod. 
 
Forslag 3 
   Jeg vil hermed foreslå at vi til-
retter vores regler for lovændrin-
ger så de er lidt nemmere at få 
ændret. 
   Mit forslag vil være at et æn-
dringsforslag bekendtgøres i et 
klubblad. Hvis der efterfølgende 
to måneder ikke er kommet ind-

sigelser, bliver ændringen god-
kendt, og vil fremgå i det næste 
klubblad. 
   Klubbladet uddeles til de fleste, 
og alle har mulighed for at se det 
på vores hjemmeside. 
    Afstemningen vil blive skriftlig 
op til næste års generalforsam-
ling, og kan først vedtages der.   
Jeg vil derfor gerne vide om det 
er noget jeg skal gå videre med. 
   Begrundelse : Klubbens regler 
blev lavet i en tid hvor det ikke  
var uset at en klub kunne blive 
kuppet ud af en gruppe nye med-
lemmer, som kun ønskede at få 
adgang de midler der var i klub-
kassen, og samtidig få sat deres 
egen dagsorden. 
Disse regler var gode nok den-
gang, men nu virker det mere som 
om at de hindrer mere end de 
gavner. 
 
Der var en del debat der endte 
med at forslaget trækkes og 
videre behandles på klubmø-
derne i løbet af året og udsen-
des på ny inden generalforsam-
lingen 2007. 
 
Forslag 4 
Hvis forslag 3 godkendes vil jeg 
hermed foreslå at der fremover 
tilføjes et punkt på generalfor-
samlingens dagsorden der hedder  
I: Eventuelt 
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   Hvis ikke der er indvendelser 
omkring dette punkt, så vil det 
være på næste generalforsam-
lings dagsorden. Der er ingen 
grund til at vente yderligere tre 
måneder. 
 
John  
 
Forslaget trækkes. 
 
Forslag 5. 
Paragraf ændring: 
 
§8,2 Nuværende: 
kontingenternes størrelse fastsæt-
tes for de enkelte medlemskate-
gorier på generalforsamlingen. 
 
Ændres til: 
kontingenternes størrelse fastsæt-
tes for de enkelte medlemskate-
gorier på generalforsamlingen. 
Dog skal trænere, som er god-
kendt på et klubmøde, have mu-
lighed for kontingent nedsættelse, 
som bestemmes på klubmødet, 
dog skal udgifterne til Dansk 
Sportsdykker Forbund selv beta-
les af træneren. 
 
Bjørn 
 
Bjørn er efterfølgende blevet 
skriftligt orienteret om vores love. 
Hvis forslag 3 gennemføres, kan 
dette forslag stilles til næste år. 
 

   Bjørn redegjorde for forsaget 
som herefter blev debatteret liv-
ligt af generalforsamlingen. 
   Generalforsamlingen kom frem 
til at det foreslåede kan gennem-
føres uden vedtægtsændringer. 
   Generalforsamlingen tilkende-
gav at medlemmer kan opføres 
som andre aktive såfremt de ikke 
deltager i flaskeaktiviteter og fla-
skefyldning selvom de har et dyk-
kerbevis. 
 
Forslaget trækkes. 
 
Forslag 6. 
 
Arkæologi og båd kasse føres 
ind under Bestyrelsen. Vedta-
get. 
 
F) Fastsættelse af gebyrer 
og kontingent: 
 
Kontingent fortsætter uændret. 
 
Rykkergebyr for manglende kon-
tingentindbetaling er uændret 50,- 
kr. 
Gebyr for udeblivelse fra vagt i 
svømmehal er fortsat 50,- kr. 
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G) Valg af bestyrelse og 
suppleanter: 
Formand: John Nielsen  
 (genvalg) 
Næstformand: Bent Heltborg  
 (genvalg)  
 Bestyrelsesmedlem: Ulla Hansen  
 (genvalg) 
Kasserer: Kari-Ann Christensen 
   (genvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Rikke Krab-
benhøft ikke til stede.  
Bjørn B. Christensen Valgt. 
 
Suppleanter: 
1 Suppleant: Tine Frandsen valgt. 
2 Suppleant: Jakob S. Hansen. 
 
 
 

H) Valg af revisorer 
 
Revisor: Bjarne Christensen  
 (genvalg)  
Revisor: Per Krabbenhøft 
  (genvalg) 
Revisorsuppleant: Thorkild Ja-
kobsen 
 
    Formanden takkede for god ro 
og orden og uddelte en gave til de 
nybagte forældre Ulla og Jakob 
 
   Generalforsamlingen blev af-
sluttet ved at dirigenten takkede 
for god ro og orden. 
 
Per Krabbenhøft  
Referent               Jens Skovgaard  

Dirigent 

Mangler De en 
lejlighed, så 
tag det rolig 
 Ring blot til E.L.Bolig

E. L. Bolig I/S 
75 61 60 35 
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Isdyk i Almind sø den 5. feb. 2006 
Af John Møller Nielsen 
 
Silkeborg Dykkerklub havde via 
klubsamarbejdet indbudt til et 
fælles isdyk sammen med klub-
berne i området.  
   Jens og Josefine fra Silkeborg 
havde inviteret. Vi mødtes i deres 
klubhus ved ti tiden, og snakken 
gik hurtigt omkring dykning. 
   Efter at have fået samling på 
tropperne, kørte vi ned til søen. 
Vi klædte om ved bilerne, og gik 
ned til badeanstalten. Der blev 
hugget hul i isen, og udstyret blev 
samlet. 

Der blev skrabet spor i isen, som 
alle pegede ind mod hullet ved 
broen. Man kan så se dem neden-
under isen, og følge sporene hen 
til hullet. 
   Vi blev opdelt i hold, og aftalte 
at dykkertiden skulle være ca. 15 
minutter. 

 Lidt koldt var nu det vistnok…. 
  
Der blev bundet et tykt tov i bro-
en, og dette tov gik igennem beg-
ge dykkere. Personligt 
holdt jeg godt øje med tovet det 
meste af tiden under vandet, og 
det tror jeg ikke at jeg var ene 
om. 
   Selve sigten under vandet, var 
ikke noget at råbe hurra over, det 
var mere det specielle at der nu 
var ”låg” på, og at man ikke uden 
videre kunne komme til overfla-
den. 
   Det var ikke specielt koldt un-
der isen, vandet var 1 grad, og jeg 
havde fyldt varmt vand i hand-
skerne inden jeg hoppede i van-
det. 
  Der var mange regulatorer der 
frøs, og vi brugte  resten af det 
varme vand til at tø dem op 
igen. 

--00-- 
 
 
 

��������	�������	
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Nyt fra uddannelseudvalget 
Af Jens og Per 
 
Så er årets elevhold gennem de to 
værste prøvelser. ABC- prøven 
blev aflagt i flot stil lige inden 
juleferien.  
   Den næste svære prøvelse var 
teoriprøven, som alle bestod med 
topkarakter den 5. februar. 
 
Et stor til lykke til hver enkelt 
 
Næste udfordring bliver at kom-
me ud i det rigtige vand og vinte-
resn svømmehalstræning omsat 
til rigtige dyk. 
 
   Dette hold var også en særlig 
udfordring for instruktørerne, idet 
der var kommet ny teoribog og en 
helt ny tabel.  
  Netop den nye tabel gav anled-
ning til at invitere klubbens øvri-
ge dykkere til at være med i den 
teorilektion, hvor vi gennemgik 
den nye tabel. De få ’gamle’ dyk-
kere der mødte op, havde mindst 
lige så meget bøvl med tabellen 
og de nye dykkerprofilark, som 
eleverne. Den gamle logbog bli-
ver efterhånden afløst af den nye, 
hvor der anvendes dykkerprofil-
ark i stedet for de gammelkendte 
journalark. Der er dog intet til 
hindring for at man anvender den 
nye tabel og fortsætter med sin 
gamle logbog, så længe man har 

ekstra hæfter at skrive i. Det for-
lyder at de er gået ud af produkti-
on. 
 
   En meget væsentlig pointe er at 
den nye tabel bygger på matema-
tisk modeller, hvor den gamle 
Standardtabel snarere var en mo-
dernisering af den endnu ældre  
US-NAVY tabel der byggede på 
erfaringer. Derfor kan et dykker-
par ikke dykke efter hver sin ta-
bel, men må aftale hvilken tabel 
de vil anvende sammen med 
planlægningen af deres dyk. 
 
   I forbindelse med uddannelse-
dyk vil der kun blive dykket efter 
den nye tabel. 
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Sikkerhedsudvalget med-
deler at flasker indleveret 
til trykprøvning ventes at 
være tilbage i klubben 
midt i marts måned 
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Udannelsesdyk foråret 2006 
Af Uddannelsesudvalget
 
13. april , Skærtorsdag 
Introduktion til åbent vand 
   Der dykkes ved Ishuset ved 
Juelsmindebugten. Største dybde 
bliver omkring 4½ meter. Afgang 
fra klubben kl 09.00 eller møde 
ved Ishuset 09.30.   
   Vi regner med at være færdige 
ved middagstid. 
   Tilmelding til Jens senest dagen 
før pr mail inden kl 18.00 
 
22. april, lørdag 
Kompassvømning 
Der dykkes ved Ishuset ved 
Juelsmindebugten 
 
   Afgang fra klubben kl 09.00 
eller møde ved Ishuset 09.30.   
   Vi regner med at være færdige 
ved middagsti. 
Tilmelding til Jens senest dagen 
før pr mail inden kl 18.00 
 
30. april, søndag 
Introduktion til gummibådsdyk 
og dyk på lidt dybere vand 
 -- Heldagstur -- 
Vi mødes ved klubben kl 08.45 
og afgang 09.00. 
 
   Hvis vejret tillader det kører vi 
til Alrø og sætter gummibåden i 

vandet og bliver sejlet til revet på 
Hjarnø. 
   Første dyk går ned langs skrå-
ningen til ca 12 meters dybde. 
   Andet dyk foregår fra gummi-
båden på dybder indtil ca 5 – 6 
meter 
Husk en solid madpakke! 
  Tilmelding til Jens senest fredag 
pr mail inden kl 18.00 
 
6. maj lørdag 
Gummibådsdyk 
-- Heldagstur -- 
Møde ved klubben kl 08.45, af-
gang kl 09.00. Stedet afhænger af 
vind og vejr. 
   Husk en solid madpakke. 
   Tilmelding til Jens senest dagen 
før pr mail inden kl 18.00 
 
12. maj St. bededag 
Rekreativt rutinedyk 
   Afgang fra klubben kl 09.00 
eller møde ved Ishuset 09.30.   
   Vi regner med at være færdige 
ved middagstid. 
Tilmelding til Jens senest dagen 
før pr mail inden kl 18.00 
 
Fælles for alle ture: 
Man møder frisk og veloplagt 
med fuldt funktionsdygtigt udstyr 
og fyldte flasker
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Sæt denne dato af til en dyk-
kertur med hele familien.  
Det bliver svært at finde en 
undskyldning for ikke at 
komme i vandet. 
http://www.gl-aalbo.dk/ 
 
Campinpladsen har eget de-
kanteringsanlæg, så vi slipper 
for at fylde flasker hele natten 
– Jeg foreslår at vi tømmer i 
stedet for. 
Altså luftflaskerne.... 
 
Du skal selv bestille plads på 
campingpladsen. Sørge for 
campingpas og proviant. 
 
Klubben har været der et par 
gange og haft en del gode dyk. 
Der er mulighed for snorkel-
dyk, stranddyk, natdyk og dyk 
på dybere vand. Der er meget 
varierede bundforhold, så der 
er mulighed for undervands-
jagt og fotografering. 

 

For familer, der ikke dykker 
der der flotte gåture langs 
stranden og skoven ved siden 
af campingpladsen. Det er til 
enhver tid tilladt at råhygge i 
ubegrænset mængde. 
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Torsk med appelsin og tomat 
Af Bjørn 
 
Ingredienser: 
1 lille rødløg 
1 fed hvidløg 
1 spsk olivenolie 
1 usprøjtet appelsin 
1 spsk citronsaft 
½ dåse hakkede cherrytomater 
10 små sorte oliven 
1 spsk kapers 
1 kvist frisk rosmarin 
350 g torsk 
salt + peber 
 
Tilbehør: Ris eller kartofler 
 
 
 

 

Fremgangsmåde 
Sautér finthakket rødløg og hvid-
løg i olivenolie og tilsæt fintrevet 
appelsinskal, appelsinsaft, citron-
saft og tomater. 
kog det igennem 5 min. Tilsæt 
oliven, kapers og rosmarin og 
smag til med salt + peber. Skær 
torsken i 4 stykker og krydr dem 
med salt + peber. Læg dem på et 
stykke bagepapir og læg dem, 
oven på sovsen. Læg låg på og 
lad det simre ved svag varme i ca. 
5 min. - til fisken er hvid. 
 
Anretning: Læg fisken over på en 
varme tallerkner, tag forsigtigt 
bagepapiret op og hæld sovsen 
omkring fisken. 

 

JUNIORNYT  
 
Hej Juniorer! 
 
   Der er en kold tid udenfor, men 
så er det jo godt, at vi ikke dykker 
i Horsens Fjord! 
   Vi er kommet godt i gang igen 
efter Juleferien, og det er jo altid 
rart at se, at både gamle og nye 
juniorer er kommet til.  
   Og nogle vil måske sige, at træ-
ningen har været lidt hård. Men 
julemaden skal jo væk, og så er 

der også Juniorlegene i Nørre-
sundby her i marts måned.  
   Her vil vi gerne have nogle me-
daljer med hjem! 
   I skrivende stund, har der ikke 
været fastelavn, men den 26. fe-
bruar holder vi som vi plejer, fa-
stelavn i svømmehallen. 
   Vi skal slå katten af tønden ne-
de i vandet.Der bliver selvfølge-
lig kåret en kattekonge og dron-
ning. 
   Årets Sommerlejr er allerede nu 
planlagt. Den afholdes i uge 26, 
med start i slutningen af uge 25. 
Og som vi har skrevet i sidste 
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nummer, kan vi kun opfordre så 
mange som overhovedet muligt, 
til at komme med, da det er årets 
store tur, med social hygge, både 
med andre juniorer fra klubben, 
men også med andre fra resten af 
landet. 
   Julens flidspræmier gik i år til 
Magnus hos de små og Anton hos 
de store. De havde begge fortjent 
den, med en flot dykkerindsats i 
år.  
   I andre kan også nå det endnu.  
Til sommer er der igen flidspræ-
mier, så for at komme i betragt-
ning til dette, skal man være en 
god kammeret og selvfølgelig 
lave en god træningsindsats. 

   Sidst men ikke mindst, så skal 
vi jo gerne have gang i nogle dyk, 
her til forår og starten af somme-
ren.  
   Men desværre kan det ikke bli-
ve til for megen tid i Dykker-
klubben for Tine og Bjørn, da de 
skal flytte til Århus, senest den 
1/5. Men så er det jo godt, at Lars 
er kommet tilbage, og hjælper til 
med træningen. Han vil også ger-
ne på instruktørkursus til septem-
ber. 
 
Det var alt for denne gang.. 
 
Dykkerhilsner Jumiorlederne 
 

 
Juniorafdelingen udvider! 
 - - - træningen! 
Fra søndag den 26/2-06 udvider 
juniorafdelingen sin træning med 
en halv time, til kl. 19:30. Dette 
er dog kun gældende for de erfar-
ne juniorer. Da der primært vil 
blive spillet undervandsrugby. 

  
Mvh. Juniortrænerne 
  
Mvh. Bjørn B Christensen 
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    Marts     April     Maj 
Rengøring: Jens Rengøring:Thorkild Rengøring:Esben 
01 On 20:00 Klubmøde 01 Lø   01 Ma 18 
02 To   02 Sø Vagt: Esben 02 Ti   
03 Fr   03 Ma 14 03 On 20:00 Klubmøde 
04 Lø   04 Ti   04 To   
05 Sø Vagt: Kent 05 On 20:00 Klubmøde 05 Fr   
06 Ma 10 06 To   06 Lø uddannelsesdyk 
07 Ti   07 Fr   07 Sø Vagt: John 

08 On   08 Lø   08 Ma 
Dead-line Klub-
blad 

09 To   09 Sø Vagt: Bent 09 Ti   
10 Fr   10 Ma 15 10 On   
11 Lø Juniorlege 11 Ti   11 To   

12 Sø Vagt: John 12 On   12 Fr 
St.Bededag 
Uddannelsesdyk 

13 Ma 11 13 To 
Skærtorsdag 
Uddannelsesdyk 13 Lø   

14 Ti   14 Fr langfredag 14 Sø Vagt: Kaj 
15 On   15 Lø   15 Ma 20 
16 To   16 Sø Påskedag 16 Ti   
17 Fr   17 Ma 2.påskedag                17 On   
18 Lø   18 Ti   18 To   
19 Sø Vagt: Kaj 19 On   19 Fr   
20 Ma 12 20 To   20 Lø   
21 Ti   21 Fr   21 Sø Vagt: Thorkild 
22 On   22 Lø Uddannelsesdyk 22 Ma 21 
23 To   23 Sø Vagt: Karin 23 Ti   
24 Fr   24 Ma 17 24 On   
25 Lø   25 Ti   25 To Kr.Hmmf 
26 Sø Vagt: Thorkild 26 On   26 Fr   
27 Ma 13 27 To   27 Lø   
28 Ti   28 Fr   28 Sø Vagt: Esben 
29 On   29 Lø   29 Ma 22 
30 To   30 Sø Vagt: Kent 30 Ti   

31 Fr       uddannelsesdyk 31 On   

 
Indlæg til næste nummer af klubbladet sendes til Jens på e-mail:  
jens.skovgaard@stofanet.dk senest den 8. maj 2006 
 


