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Formand: John Møller Nielsen 
Mobil: 

75 63 00 70 
72 41 44 73 

 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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Kasserer Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Junior: Daniel Lykke Nielsen 31 25 66 57 
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! 
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Kære dykkere 
Af John Møller Nielsen 

 
Da dette dykker år nu snart 
rinder ud, så er det jo igen tid 
til at hænge udstyret på hyl-
den. Noget skal sikkert til ef-
tersyn, og andet trænger måske 
til udskiftning. 
Vi forsøger dog at lave nogle 
vinter ture sammen med de 
andre klubber i området. 
 
Vi indbyder til årets sidste dyk 
ved Ishuset den 30. december. 
Det kan I læse mere om længe-
re inde i bladet. 

 
I januar holder vi den årlige 
generalforsamling, hvor vi 
samles over fastelavns-
bollerne nede i klubben. 
Husk at det snart er sidste 
chance for at komme med for-
slag. 
 
Efter generalforsamlingen 
holder vi nytårskur i klubben. 
Vi får lidt lækkert mad udefra, 
og lidt at skylle det ned med. 
Læs mere inde i bladet. 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
 

 
Årets sidste dyk 2006 
Af John 
 
Det er jo efterhånden blevet en 
tradition at slutte året med en 
tur i vandet. 
Ingen skal derfor snydes i år, 
så her er muligheden for at få 
lidt koldt vand i hovedet, inden 
nytåret skal skydes ind. 
Tørdragter kan være en fordel, 
hvis det skulle vise sig at van-
det er koldt, men våddragt 
dykkere er også velkomne. 

 
 
Vi mødes i klubben lørdag den 
30. december kl. 10:00. Hvis 
vejret tillader det, så dykker vi 
ved Ishuset i Juelsminde. 
Efter dykket mødes vi i klub-
ben til lidt cacao, brød og jule-
øl. 
Tilmelding til John på  
tlf. 25 44 64 73 
mail 
 formand@horsensdykkerklub.dk 

HDK  4 
 
Generalforsamling 2007
Af John Møller Nielsen 
 
Der indkaldes hermed til den 
ordinære generalforsamling. 
Lørdag den 27. januar 2007  
kl. 14:00 i klubben. 
 
Dagsorden iht. vedtægterne som 
er således: 
a) Valg af dirigent 
b) Valg af sekretær 
c) Formandens beretning 
d) Fremlæggelse af regnskabet 
e) Behandling af indkomne for-
slag 

f) Fastsættelse af gebyrer og 
kontingenter 
g) Valg af bestyrelse og supple-
anter 
h) Valg af revisorer og supple-
anter. 
 
Forslag til behandling under 
punkt e) skal udformes 
skriftligt og være formanden i 
hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen, dvs. 
lørdag den 13. januar. 
 

	

	

Nytårskur og vinterfest  
Af John Møller Nielsen 

Sæt allerede nu et kryds i ka-
lenderen den 27. januar 2007. 
Efter en forhåbentlig velover-
stået general-forsamling, er vi 
klar til dette års traditionelle 
nytårskur. 
 
Menuen er endnu ikke fastlagt, 
men vi regner med et helaf-
tenstraktement til ca. 200 kr. 
pr. person (det er naturligvis 
uden drikkevarer – dem med-
bringer du selv)  

Vi håber at såvel klubbens 
gamle som nye medlemmer vil 
møde op og bidrage til en 
munter aften. (koner og kære-
ster er naturligvis også vel-
komne!)  
 
Tilmelding senest søndag d. 
15. januar til:  
John Møller Nielsen 
Tlf.: 2544 6473  
Mail : 
formand@horsensdykkerklub.dk 
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S-A-F-E  -  D-I-V-E 
Af Jens Skovgaard  
 
Selv-sikring 

• Drag omsorg for dit udstyr. Vedligehold det omhyggeligt, 
gerne ved autoriseret service gennem forhandler. Lav ikke 
konstruktive ændringer ud over, hvad der er beskrevet i ma-
nualen til udstyret. 

• Brug altid tilstrækkeligt og korrekt udstyr i forhold til det 
planlagte dyk og forudsigelige besværligheder. 

• Vedligehold din uddannelse gennem træning. Efter længere 
dykkepauser, så start med nogle træningsdyk inden for sikker 
sværhedsgrad. 

• Hav altid en plan for dit dyk 
o Dykkeforhold 
o Vejrmelding 
o Sikkerhed 
o Alarmering 

Adfærd 
• Vurder dykket, dets formål, og og mulige vanskeligheder, 

samt hvorledes disse i givet fald kan imødegås, eller procedu-
re hvis de opstår. 

• Er dykket inden for dit erfaringsområde 
• Lær at sige NEJ. Det er bedre at aflyse et dyk, end at komme 

galt af sted 
• Giv tydelige signaler til makker under dyk 
• Giv tydelige signaler til overflademandskab 
• Stop – ro på – tænk – handl 
• Lad aldrig erfaring og rutine overdøve forsigtighed og omhu 

Form 
• Tjek dig selv Er du fysisk og psykisk på toppen til det plan-

lagte dyk? 
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o Forkølet, eller tilstoppede eustachiske rør? 
o Tømmermænd? 
o Veludhvilet? 
o Dehydreret? 
o Stress? 
o Søsyge? 
o O.s.v. 

• Har du kondition til også at kunne klare uforudsete hændelser 
under dykket 

• Hold hovedet klart. Forholdene under dyk kan ændre sig hur-
tigt. 

• Kend dine grænser og respekter dem. 
• Afbryd dykket inden uforudsete hændelser udvikler sig til fa-

retruende problemer 
• Regelmæssige helbredstjek. Dansk Sportsdykker Forbund an-

befaler fornyelse af lægeerklæring hvert 5. år 
Erfaring 

• Har du ofte eller inden for den seneste tid dykket tilsvarende 
dyk 

• Særlig forsigtighed ved dyk, der går ud over tidligere erfaring. 
Bør altid være med en makker, der har god erfaring på det 
konkrete niveau. 

• Erfaringsområdet udvides med mange små trin 
• Lyt og lær af de erfarne, især hvis de advarer mod farer. 
• Benyt muligheden for specialkurser 

Dykkerfærdigheder 
• Hold din uddannelse og træning vedlige 
• Planlæg. Forudse det uforudsigelige og tag højde for dette 
• Tjek forholdene med lokale dykkere, når du kommer på nye 

steder. 
Interesse 

• Involver dig i klublivet, så du kan finde dykkerkammerater 
med samme erfaring og interesser at dykke sammen med. 
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• Kombiner om muligt dykningen med nogle af dine andre inte-
resser, for at holde gejsten og spændingen ved dyk vedlige. 

Variation 
• Nyd dine dyk og udnyt de muligheder, der findes de forskelli-

ge steder til at opnå yderligere erfaringer og oplevelser 
Ekvipering 

• Vær altid iført det udstyr der er nødvendigt til at få et sikkert 
dyk og en god oplevelse. 

• Vær sikker og rutineret i brug af dit udstyr, udfaldet af en kri-
tisk situation afhænger af dette. 

• Viden om vedligeholdelse af udstyret 
 

(Skrevet med inspiration fra: Alert Diver, 3. kvartal 2006) 
 

	

Dykkertur 
Af Andreas Kamper, Junior 
 
Den 17/10 om morgenen mød-
tes vi i Horsens-dykkerklub. 
Rasmus, Simon, Cecilie, Sid-
sel, Katrine og Lars skulle tage 
3 stjernet bevis og Anton, Gu-
stav og jeg tog 2 stjernet. Da-
niel var med som instruktør. 
Da vi alle sammen var kom-
met og havde fundet vores 
ting/udstyr kørte vi mod Ishu-
set i Juelsminde.  
 
Da vi kom derud blæste det og 
der var høje bølger. Så vi kørte 
til en anden strand bagved 

Tvind. Der var der ok dykker-
forhold. Så begyndte vi at 
klæde om og da vi var færdige 
med det, havde de voksne fået 
båden i vandet. Vi gik ned i 
vandet for at mærke hvor 
varmt det var. Det var koldt, 
selvom solen skinnede. Men 
selv om det var koldt var det 
meget sjovt. Men så var der jo 
Rasmus der ikke havde fået 
den rigtige størrelse dragt med. 
Så måtte min far og Rasmus 
hjem til dykkerklubben igen 
og finde en større dragt. Så 
kan han lære det, hehe.  
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Nå, så gjaldt det beviset. Til 2 
stjernet skulle vi svømme frem 
og tilbage mellem 2 bøjer som 
John og Daniel havde lagt ud. 
Der var ca. 200 meter. Bagef-
ter skulle vi bjerge hinanden 
samme rute. Det var lidt hårdt, 
men vi kunne så arbejde os til 
varmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter det kom der nogle men-
nesker, fra en hundeklub fra 
Esbjerg. De havde nogle mega 
store New Foundlændere med 
som var trænet til at redde 
mennesker. De skulle så bruge 
nogen til at ”blive reddet”. Det 
foregik på den måde at jeg 
svømmede ud og kom i ”havs-
nød”. Så kom hunden svøm-
mende. Jeg greb fat i dens sto-
re pels og den trak mig sikkert 
i land. Det var sjovt nok. Da vi 
var færdige var dagen næsten 
gået og vi pakkede sammen. 
Vi kom tilbage til klubben 
hvor vi stillede vores ting og 
så kørte vi hjem. 
Da jeg kom hjem skulle jeg 
lige gøre udstyr rent. Bagefter 
gik jeg ind og ”stenede” foran 
computeren. 
 
Andreas  
  

                            
 
Sommerlejr på Samsø 
Af Katrine 
 
I år gik sommerlejren til 
Samsø og i år var vi en flok på 
12 af sted. Turen startede d 25 

juni hvor alle os friske menne-
sker som skulle med mødtes 
ved dykkerklubben og pakke-
de vores udstyr. Så kørte vi 
ellers af sted mod Hov hvor vi 
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skulle med færgen til Samsø 
og smart som Rikke nu var, 
havde hun bestemt at vi skulle 
bære vores udstyr om bord på 
færgen i stedet for at køre det 
ind med en bagagevogn. Da vi 
kom til Samsø kørte Daniel, 
Lars og resten af juniorerne 
med en bus ud til camping-
pladsen, men Rikke og jeg 
kørte i forvejen for at finde 
den bedste plads til os. Solen 
skinnede på Samsø og det blev 
hurtigt meget varmt, så efter 
teltene var blevet sat op var det 
ned og bade, men Rasmus som 
selvfølgelig havde brækket 
armen dagen før, måtte stå i 
vandkanten og kigge på. 
På ugens første dyk var vejret 
ikke særlig godt og folk var 
meget sure over at skulle i 
vandet, men da de så endelig 
havde fået dragter på, havde de 
nogle lange dyk. Det begyndte 
så at regne meget og bussen 
var forsinket, så Horsens Dyk-
kerklub (friske som vi er) be-
gyndte at gå hjem. De næste 
par dage blev vejret bedre og 
da den store vanddag kom, var 
vejret da også godt. Natdykket 
samme aften, var da også en 
kæmpe succes for de af vores 
junior som aldrig havde nat-

dykket før. Fredag var dagen 
med skattejagt, det var junio-
rerne også helt opsat på og 
mange af dem fik da også fat i 
en sten. Om aftenen var der så 
grillmad hygge og overrækkel-
se af præmier fra skattejagten 
og overrækkelser af pokaler, vi 
vandt desværre ikke en. 
Lørdag var dagen hvor vi skul-
le hjem, så vi pakkede vores 

lejr sammen og hjalp derefter 
med at pakke den store lejr 
ned. Derefter var det ellers ba-
re at vente på at vi kunne 
komme med bussen hen til 
færgen og hjem, der gik des-
værre rigtig lang tid, så de fle-
ste lå og tog sol eller fik en 
lille lur. Endelig kom bussen 
og vi kunne komme hjem.  
Tak for en rigtig god sommer-
lejr alle sammen og vi håber at 
der er ligeså mange der skal 
med næste år.   
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Juniornyt 
 
Vi har fået overstået de uden-
dørsprøver som Andreas har 
fortalt om et andet sted i klub-
bladet. Det hele gik som det 
skulle og der var mange hæn-
der som var villige til at hjælpe 
til, både fra juniorerne og ikke 
mindst fra forældrene, mange 
tak for det. Uden forældreop-
bakning var der meget få ting 
der kunne lade sig gøre. Nu 
kan vi så fortsætte med de in-
dendørs og de teoretiske. Da-
toen for vores teoriweekend er 
fastlagt til den 12-13 januar. 
Juniorerne vil få en seddel 
med hjem med nærmere in-
formation om tidspunkter, pris 
osv. Vi vil gerne lige under-
strege at alle der ikke tager 
beviser også er meget velkom-
ne denne weekend, da der vil 
blive arrangeret en masse hyg-
ge. Desuden er dette en oplagt 
chance for at lære nogle af de 
andre juniorer at kende. Vi hå-
ber på et stort deltagerantal.  

 

Vi vil begynde at øve til de 
indendørsprøver i starten af 
december og så prøve at af-
holde dem en dag hvor alle er 
fremmødte, såfremt det er mu-
ligt.  
 
Vores T-shirts er ikke glemt, 
men det har taget længere tid 
end forventet at få trykkene 
bestilt hjem. De er endelig klar 
og i kan se jeres ledere i dem 
om søndagen. Prisen pr T-shirt 
er 150kr inkl. tryk, og skal be-
stilles og betales hos Daniel. 
Leveringstiden er ca. 1-2uger.  
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Fastelavn er mit…  
 
Så er det snart tid til fastelavn 
igen. Så derfor møder vi alle 
udklædte og med godt humør 
søndag den 18. februar. Igen i 
år skal vi dyste om de ædle 
kroner, det er selvfølgelig kun 
de udklædte der kan være med. 
For de små foregår dette i det 
mellembassin hvor tønden bli-

ver hængt op i rutsjebanen, og 
for de store gøre vi det på 
bunden af det dybe bassin. 
Som altid er der en præmie for 
den bedste udklædning. Desu-
den vil der være kage og boller 
til alle udklædte. DET BLI-
VER SJOV OG SPAS! 
 

 
Vores Igroup (KOM NU!) 
 
Juniorafdelingen har for et 
stykke tid siden oprettet et on-
line debatforum på 
www.igroups.dk. Her inde kan 
i se datoer og tidspunkter for 
forskellige arrangementer så 
snart de er sat. Dele filer, læse 

nyheder, komme med forslag 
og en masse andet. Det ville 
være en stor fordel både for os, 
og for jer, hvis I brugte 5 mi-
nutter på at oprette en profil 
derinde. I kan finde hjælp på   www.horsens-dykkerklub.dk under juniorsiderne. Vores igroup hedder HDJ, og der skal ansøges om medlemskab så det kun er folk fra Horsens Dykkerklubs Juniorafdeling der har adgang, alt dette står der mere om i guiden. 
 
Mv. Juniortrænerne.  

 

 
Sidste nyt fra uddannelsesudvalget 
 
Det ser ikke ud til at de nye teori-
bøger til CMAS** sportsdykker-
bevis er helt færdige som ellers 
ventet. Vi har derfor besluttet at 
udsætte teoriundervisning til 
CMAS** bevis til hen på foråret. 
 
 

Vi håber at kunne komme med 
datoer o.l. i næste nummer af ba-
det.  
 
Interesserede i CMAS** er meget 
velkomne til at træne i svømme-
hallen
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    December     Januar     Februar 
  Rengøring: Esben Rengøring: Bent Rengøring: Karin 

01 Fr   01 Ma   01 To   

02 Lø   02 Ti   02 Fr   

03 Sø Vagt:Thorkild 03 On Klubmøde 03 Lø   

04 Ma 49 04 To   04 Sø Vagt Thorkild 

05 Ti   05 Fr   05 Ma   

06 On 
Klubmøde (Glög 
mm) 06 Lø   06 Ti   

07 To   07 Sø Vagt: karin 07 On Klubmøde 

08 Fr   08 Ma   08 To   

09 Lø   09 Ti   09 Fr   

10 Sø Vagt Esben 10 On   10 Lø   

11 Ma 50 11 To   11 Sø Vagt: Esben 

12 Ti   12 Fr Juniorteori 12 Ma Deadline Klubblad 

13 On   13 Lø Juniorteori 13 Ti   

14 To   14 Sø CMAS*Teori Vagt:Kent 14 On   

15 Fr   15 Ma   15 To   

16 Lø   16 Ti   16 Fr   

17 Sø Vagt: Bent 17 On   17 Lø   

18 Ma 51 18 To   18 Sø Fastelavn. Vagt:Bent 

19 Ti   19 Fr   19 Ma   

20 On   20 Lø   20 Ti   

21 To   21 Sø Vagt: John 21 On   

22 Fr   22 Ma   22 To   

23 Lø   23 Ti   23 Fr   

24 Sø   24 On   24 Lø   

25 Ma Juledag       25 To   25 Sø Vagt: Karin 

26 Ti 2.juledag 26 Fr   26 Ma   

27 On   27 Lø Generalforsamling 27 Ti   

28 To   28 Sø CMAS* Teori. Vagt Kaj 28 On   

29 Fr   29 Ma         

30 Lø Årets sidste dyk 30 Ti         

31 Sø   31 On         

 
Indlæg til næste nummer af klubbladet sendes til Jens på e-mail:  
jens.skovgaard@stofanet.dk senest den 12. februar 2007.  
 


