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Formand: John Møller Nielsen 
Mobil: 

75 63 00 70 
72 41 44 73 

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:   
Junior: Daniel Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Båd: John Møller Nielsen 

Mobil: 
75 63 00 70 
72 41 44 73 

Kompressor: Esben Riis Nielsen 75 62 99 21 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Arkæologi: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
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! 



HDK Udstyr 3 
 


� ��	�������	
Af John Møller Nielsen 
 
Nu er den sommeren ved at være 
ovre for os alle. Jeg håber at de 
fleste dykkere har fået finpudset 
evnerne i deres sommerferie. Jeg 
har selv været på Kreta, og kan 
godt anbefale denne ø som et 
godt dykkersted.  
 
Der har jo været en del virak på 
de andre dykkersteder, særlig 
Tyrkiet og Ægypten / Rødehavet. 
Man kunne måske ønske sig at 
alle folkeslag og religioner var 
dykkere, og ikke kunne se hud-
farver, men kun kunne kommuni-
kere via tegnsprog. Jeg håber at 
OK tegnet ville kunne benyttes 
lidt mere, end det åbenbart gør 
nu..... 
 
Efteråret indhenter os inden læn-
ge, men det betyder ikke nødven-
digvis at udstyret skal lægges på 
hylden. Vi fortsætter dykningen, 
også selv om der kommer is på. 
(Nogle af os....) 
 
Instruktørerne håber på ny talen-
ter til CMAS * & ** 
certifikater, og dem skal vi natur-
ligvis ikke skuffe. 

 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
 

 
 
Foto fra live aboard 2006 
 
Årets sidste klubmøde 
6.december 2006.  
 
Traditioenen tro markeres 
årets sidste klubmøde med 
glögg og æbleskiver i klubben. 
Ud over de faste punkter på 
dagsordenen er denne aften 
også klubhygge på program-
met, og måske et par histori-
er/skrøner fra årets dykkerture. 
 
Vel mødt 
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Nyt fra uddannelseudvalget 
Af Jens og Per 
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Uddannelse til CMAS* starter i 
svømmehallen den 29. oktober kl 
19.30 til ca 20.45. 
 
Den første aften aflægges den 
adgangsgivende svømmeprøve: 
• 500 m overfladesvømning uden 

problemer 
• 15 meter længdedyk 
 
Frem til jul vil der være træning 
med maske, snorkel og finner.  
 

Lægeerklæringer skal forevises 
instruktørerne senest den 3 de-
cember. Godkendt lægeerklæring 
er en ufravigelig forudsætning for 
at kunne deltage i undervisngen 
med flaskeudstyr 
 
Fra 7. januar og frem til midt i 
april er der undervinsing med 
flaskeudstyr.I undervisningen er 
der indlagt prøver under hele for-
løbet. Disse prøver skal bestås på 
en sikker og overbevisende måde. 
 
Teoriundervisningen foregår i 
klubben: 

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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• Søndag den 14 januar 2007 
• Søndag den 28 januar 2007. 

Denne dag afsluttes med teori-
prøve. 

 
De 5 obligatoriske + et par træ-
ningsdyk afholdes i foråret fra 
sidst i april eller begyndelsen af 
maj måned afhængig af vejret. 
 
������	

Undervisningens indhold og krav 
til viden og færdigheder er omtalt 
i sidste nummer af klubbladet. 
 
Hvis der kan samles et hold, vil 
der være teori til CMAS** 
• Søndag den 25 februar 2007 
• Søndag den 11 marts 2007 
 

Det er en forudsætning at man er 
bekendt med den nye tabel og 
godt hjemme i dykkerteorien sva-
rende til CMAS* niveau, ellers er 
der mulighed for at deltage i teo-
ridagene til CMAS*. 
 
Den praktiske undervisning og 
prøver tilCMAS** foregår alle i 
åbent vand og vil blive afvikleti 
løbet af forår og sommer 2007. 
Der er gode mulighder for at få 
pudset sin form af ved at deltage i 
svcømmehallen sammen CMAS’-
eleverne. 
 
����	

 
1.500,- kr pr bevis (eksl lægeer-
klæring)

 
Live aboard med Havgus 2006 

 
Af John Møller Nielsen 

 
Når man taler omkring live 
aboard ture, så går tanken au-
tomatisk til Ægypten og lig-
nende dykkersteder. 
Det kan altså også godt lade 
sig gøre i Danmark. 
Jeg var på tur med Havgus den 
første weekend i september 
2006, og vi havde en rigtig 
god tur. 

Man skal dog gøre op med sig 
selv hvilke succes kriterier 
man vil sætte for sådan en tur.  
I Danmark vil vejret altid spil-
le ind på sådan en tur, og vi 
blev også ramt af moder natur, 
men det vender jeg tilbage til 
senere. 
 
Vi mødtes kl. 19:00 hos Øst-
jyllands Dykkercenter, og kør-
te i Michaels bus samlet op til 
Havgus i Grenå havn. Vi hyg-
gede os lidt på skibet, og gik 
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tidligt i seng. Vi var 10 perso-
ner om bord samt skipper. 
 
Tidligt lørdag morgen sejlede 
vi mod Anholt, hvor vi skulle 
have vores første dyk på et 
vrag der hedder Lasomme. 
Sigten var ca. 50 cm. Det var 
ikke optimalt, og vi så derfor 
ikke meget. 
Vi sejlede derfor videre til næ-
ste vrag. Jeg var på hold to, og 
vi var lidt langsomme, så hold 
et kom op inden vi kom i van-
det. 
Deres melding lød på endnu 
dårligere sigt, end det første 
vrag. Hold to indstillede derfor 
dykningen for denne dag. 
Vi sejlede så til Anholt hvor vi 
skulle sove om natten.  
Jeg kom på madlavnings-
holdet, og vi skulle bikse noget 
million mulje sammen. Det gik 
over al forventning, og vi spi-
ste næsten det hele. 
Mens vi spiste blev skipper 
forstyrret af en lystsejler der 
havde mistet sin fremdrift inde 
i havnen, og lå på tværs inde i 
havnen, og spærrede for det 
hele. 
Man regnede med at han hav-
de tabt skruen, og lige pludse-
lig var der hoppet fire dykkere 

i havnen for at lede efter hans 
skrue. Senere fandt man dog 
skruen på sin plads, men med 
en anden fejl. 
Efterfølgende var der mulig-
hed for et natdyk, men det 
kom jeg desværre for sent til, 
da jeg lige var gået en tur 
rundt på øen. 
 
Søndag morgen blæste det ca. 
20 sekund meter, og skipper 
ville lige vente lidt til det løje-
de lidt af. Det gjorde det dog 
ikke, så vi sejlede af sted alli-
gevel.  
 
Vi sad og så noget omkring 
Titanic vraget, da der pludselig 
lød en alarm fra cockpittet. 
Der var kommet vand ind i 
rummet med ankerkæderne, og 
det skulle lige tømmes ud. Jeg 
tror nok at ham der tømte 
rummet var træt af det efter at 
have tømt fem gange. Han var 
i hvert fald våd. 
 
Jeg tror også at de fleste havde 
spist en søsygetablet inden vi 
stod ud fra Anholt. 
 
Nu lyder det hele som en trals 
tur, men jeg tror at alle hygge-
de sig, og vi fik i hvert fald 
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alle en oplevelse vi sent 
glemmer. 
 
Tak til Troels for de dejlige 
hjemmebagte boller, og de 
lækre nybagte kanelsnegle. 

 

Så hvis succes kriterierne hed-
der en god tur på havet, og alle 
drengene med hjem,  
 
Så var succes’en i hus ;-)) 
 

 
	

. 
Juniornyt  
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Så er det igen tid til at tage bevi-
ser. Denne gang handler det om 
dem som allerede har taget 1 eller 
2 stjernet. Udendørs prøverne vil 
blive taget søndag den 17. sep-
tember. Der vil snarest muligt 
blive afholdt en teori weekend, 
hvor i vil blive delt op i 2 hold. 
Daniel vil stå for undervisningen 
af de 3 stjernede mens Sarah vil 
undervise de 2 stjernede. Prøver-
ne i svømmehallen vil blive taget 
løbende igennem vinteren.  
 
Nu vil vi til at vise os frem! Jeres 
ledere har været så kreative at gå 
i gang med at få lavet nogle smar-
te T-shirts. Når lederne har fået 
deres vil de tage dem på i svøm-

mehallen så i kan se dem, og be-
stille dem. Prisen vil være lige 
omkring 150kr pr stk.  
 
Juniorafdelingen har for et stykke 
tid siden oprettet et online debat-
forum på www.igroups.dk. Her 
inde kan i se datoer og tidspunk-
ter for forskellige arrangementer, 
dele filer, læse nyheder, komme 
med forslag og en masse andet. 
Vi vil opfordre jer til at komme 
ind og tjekke det ud. I kan gå ind 
på www.horsensdykkerklub.dk 
under juniorsiderne og finde en 
guide til at oprette en profil, eller 
i kan prøve jer lidt frem. I er også 
velkomne til at komme og spørge 
os i svømmehallen. Vores igroup 
hedder HDJ.  
 
Det var alt for denne gang 
Hilsen juniortrænerne   
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    Oktober     November     December 
  Rengøring: Kaj   Rengøring: Thorkild   Rengøring: Esben 

01 Sø Vagt: John 01 On Klubmøde 01 Fr   
02 Ma 40 02 To   02 Lø   
03 Ti   03 Fr   03 Sø Vagt:Thorkild 
04 On Klubmøde 04 Lø   04 Ma 49 
05 To   05 Sø Vagt: Karin 05 Ti   

06 Fr   06 Ma 45 06 On 
Klubmøde (Glög 
mm) 

07 Lø   07 Ti   07 To   
08 Sø Vagt:Kaj 08 On   08 Fr   
09 Ma 41 09 To   09 Lø   
10 Ti   10 Fr   10 Sø Vagt Esben 
11 On   11 Lø   11 Ma 50 
12 To   12 Sø Vagt: Kent 12 Ti   
13 Fr   13 Ma 46 13 On   
14 Lø   14 Ti   14 To   
15 Sø Vagt: Thorkild 15 On   15 Fr   
16 Ma 42 16 To   16 Lø   
17 Ti   17 Fr   17 Sø Vagt: Bent 
18 On   18 Lø   18 Ma 51 
19 To   19 Sø Vagt: John 19 Ti   
20 Fr   20 Ma 47 20 On   
21 Lø   21 Ti   21 To   
22 Sø Vagt: Esben 22 On   22 Fr   
23 Ma 43 23 To   23 Lø   
24 Ti   24 Fr   24 Sø   
25 On   25 Lø   25 Ma Juledag               52 
26 To   26 Sø Vagt: Kaj 26 Ti 2.juledag 
27 Fr   27 Ma Deadline: Klubblad 27 On   
28 Lø   28 Ti   28 To   

29 Sø 
Vagt: Bent: 
CMAS* 29 On   29 Fr   

30 Ma 44 30 To   30 Lø   

31 Ti         31 Sø   

 
Indlæg til næste nummer af klubbladet sendes til Jens på e-mail:  
jens.skovgaard@stofanet.dk senest den 27. november 2006 
 


