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Kære dykkere 
Af John Møller Nielsen 
Nu er julen og nytåret overstået. 
Generalforsamlingen og nytårs-
kuren er nu også ovre. 
Nu kan vi så komme i gang med 
eftersyn af vores udstyr, så det er 
tip top til forårs-sæsonen. 
Uddannelsen starter i åbent vand 
den 12. april, og alle er velkom-
ne. Traditionen tro starter vi ved 
Ishuset i Juelsminde, hvis vejret 
tillader det. Følg med i kalende-
ren på internettet. 
Husk at vores junitur til Gl. Ålbo 
camping er i weekenden 13-15. 
juni. Se artiklen længere inde i 
bladet. 

 
Hvis du har fået nyt mobilnum-
mer, adresse eller email, så send 
en email til 
***FJERN***formand@horsens
dykkerklub.dk, så vi kan få rettet 
databasen med oplysninger. 
Husk at fjerne ***FJERN*** 
feltet. Det er desværre nødvendigt 
pga. en masse spammails hvis 
emailadressen fremgår direkte. 
 
Den teoretiske uddannelse er ved 
at være afsluttet med succes for 
en stor del af holdene.  
Vi ser nu bare frem til stille vejr, 
og gode dykkerture. 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
 

 

Lokalesituationen 
Af John Møller Nielsen 
 
Jeg har netop fået besked fra 
kommunen at Kilden, og dermed 
vores klublokaler er solgt til Sct. 
Ib Skole på særlige vilkår. 
Vi kan benytte lokalerne i mini-
mum 5 år, uden at skulle betale 
husleje. Vi vil dog blive krævet 
for udgifter til forbrug. Disse kan 
vi dog få tilskud til. 
 

Hvis vi er heldige, så passer det 
nok lige med at kommunen har 
bygget et nyt center ved havnen, 
hvor alle vand relaterede klubber 
kan flytte ind. 
Der kunne vores gummibåd så 
ligge, og vi kunne have mulighed 
for at skylle vores udstyr. 
(Nu skader det jo ikke at være 
optimistisk en gang i mellem....) 
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Referat fra 

Horsens Dykkerklubs ordinære Generalforsamling 

 
Afholdt Lørdag d. 26. januar 
2008 kl.1400 i klubben. 
 
Tilstedeværende Medlemmer: 
Carsten Lindhard, Daniel Niel-
sen, Bjarne Christensen, Lars 
Binder, Jens Skovgaard, Tommy 
Steentoft, Marianne Nielsen, John 
Nielsen, Per Krabbenhøft.  
 
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: 
 
Formandens beretning for 2007 
 
Dykkeråret 2007 startede stille og 
roligt. Uddannelsesholdet under-
viste efter de nye bøger fra for-

bundet. Der er også kommet en 
ny tabel samt en ny logbog. De er 
lidt anderledes end de gamle, 
men det er rart at kunne begge 
dele, så husk at man har mulighed 
for at deltage i den del af teoriun-
dervisningen der berører disse 
emner. Der findes nu bøger til 
både 1 og 2 stjernede uddannel-
ser. 
Der er nu gang i tre forskellige 
CMAS flaskeuddannelser, så vi 
har nu både 1,2 og 3 stjernede 
dykkere på vej. 
Gad vide om der er andre klubber 
der kan prale med at have et hold 
hvor samme familie deltager i 
alle forskellige uddannelser... 
 
Klubben råder nu over to sæt fla-
ske udstyr, og de har begge været 
lejet ud til to juniorer. De har væ-
ret brugt flittigt, både i svømme-
hallen og i åbent vand. 
 
Vores gummibåd har også været i 
vandet en del gange i årets løb. 
 
Juniorafdelingen hører vi ikke så 
meget fra, men de har da deltaget 
i juniorlegene og hjemtaget me-
daljer, selvom de var det mindste 
antal deltagere. 
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Der har været afholdt teori- og 
hygge weekender i klublokalerne. 
 
Sommerlejr blev det også til, og 
vejret var lidt bedre end det ple-
jer. 
Vi har haft nogle gode sommeraf-
tener med dyk og grill pølser, og 
det så ud til at være et godt kon-
cept. Juniorkontingentet er steget 
med 100 kr. i år, det skulle gerne 
være med til at finansiere disse 
ture, så der ikke skal være delta-
gerbetaling. 
 
Vi var på junitur til Gl. Ålbo, og 
som sædvanlig fik vi en masse 
gode dyk, og gummibåden blev 
brugt flittigt.  
Dette års tur til Gl. Ålbo bliver 
den 13-14-15. juni, så det er en 
god ide at reservere eventuelle 
hytter i god tid. 
 
Vi deltog i Horsens Sejlerdag, 
hvor vi specielt deltog med vores 
juniorafdeling. det hele druknede 
dog i regn, men vi fik da vist fla-
get. 
 
2007 var året hvor der blev 
strammet op på brug af svømme-
hallen fra kommunens side. Man 
skal nu være gyldigt medlem af 
klubben for at kunne svømme i 
bassinerne, så der er ikke længere 
plads til at søskende kan plaske 
rundt i det varme bassin. 

 
Klubben byder også sin ny sik-
kerhedschef velkommen. Carsten 
har valgt at prøve kræfter med 
denne stilling efter at Anders har 
søgt nye udfordringer. 
Carsten har også været primus 
motor for udviklingen af en rense 
maskine til vores dykkerflasker. 
(Den virker faktisk) 
 
Skulle der sidde nogen på spring 
der brænder på at få sit navn på 
tavlen, så er der i materialet her 
en liste over de udvalg der er i 
klubben. Det kunne jo være rart 
med nogle flere forskellige nav-
ne. 
 
Den sidste aften i svømmehallen 
bød på de sædvanlige flidspræ-
mier i juniorafdelingen, og dette 
og havde vi flere der fik 5-10 og 
15 års nåle. 
Jeg havde på klubbens vegne søgt 
en pris der hedder "Du gør en 
forskel" 
prisen, hvor jeg havde indstillet 
Jens som modtager. 
Jeg synes at Jens havde fortjent 
noget for de mange timer han 
bruger på sporten. Prisen var på 
5000,- kroner, som han må bruge 
som han vil. 
Jeg foreslog at pengene gik til en 
tørdragt, men nu må vi se hvad 
Jens finder på. Der var efterføl-

HDK  6 
 
gende en fin artikel i Horsens 
Folkeblad. 
 
Apropos blade og artikler, så har 
den skrappe læser af vores klub-
blad sikkert fundet ud af at bladet 
ikke længere udkommer på papir. 
Det var forbundet med en del ar-
bejde at lave layout, print og di-
stribution, og da der ikke var no-
gen der pressede på for at få lov, 
så blev vi enige om på et klub-
møde at redde regnskovene og 
benytte internettet i stedet for. Jeg 
har ikke fået nogen kommentarer, 
så jeg regner med at alle kan leve 
med det.  
 
Mht. vores gummibåd, så er der 
én der har meldt sig til at skaffe 
sponsorater til en ny og større 
gummibåd. Ideen er rigtig god, da 
det vil kunne øge vores aktions-
radius og give mange nye mulig-
heder. Udfordringerne kommer 
dog når den skal sejles og opbe-
vares. Det kræver speedbåds kø-
rekort for at sejle den, og det 
kræver en stor aflåst garage for at 
opbevare den. Mht. sejlads, så er 
der flere fra klubben der kan sejle 
båden, og et speedbåds kørekort 
ligger inden for de flestes række-
vidde. Jeg melder mig gerne fri-
villigt til at køre og sejle båden.... 
Mht. opbevaring, så bliver det 
straks værre. Jeg kender ikke lige 

nogen kan have en stor båd stå-
ende. 
Der kommer også lige nogle an-
dre punkter omkring vedligehold, 
forsikring forbrug osv. 
Hvis der er nogen i klubben der 
har lyst til at være primus motor 
for dette projekt, så vil de få min 
fulde opbakning, men jeg har 
desværre ikke selv tid til at stå for 
det. Der kunne laves nogle gode 
ture for hele klubben, selv junio-
rerne kunne få stor glæde af en 
større båd. 
Vores gamle gummibåd har et 
max. på 4 flaskedykkere, og der 
skal ikke sejles ret langt, da den 
er fyldt helt op. 
 
Vores klublokaler befinder sig nu 
i en bygning som er solgt til 
Sankt Ib skolen, så det kan jo bli-
ve spændende at se hvad fremti-
den bringer os på den front. Jeg 
regner med at vi kan blive hæn-
gende her, da kommunen ikke har 
ledige lokaler.  
Vi fik en klage i foråret over vo-
res kompressor larm, og da havde 
de ikke nogen steder at henvise 
os til. 
 
Lad os mødes ude i det blå, når 
vejret tillader det, og håbe på at 
2008 bliver et godt og sikkert 
dykker år med masser af gode 
oplevelser. 
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Tak for 2007  
Tak for hjælpen til alle ledere, 
trænere og instruktører. 
Tak til medlemmerne der deltager 
i aktiviteterne, og endnu engang 
godt nytår. 

 
John Nielsen 
Formand 
.  
Formandens beretning blev en-
stemmigt Godkendt.  

 
D) Regnskab:  

 
 
Regnskabet blev enstemmigt god-
kendt 
 
E) Indkomne forslag: 
 
Forslag 1. 
Jeg vil foreslå at klubben indkøber to 
ekstra 10 liters flasker til uddannel-
sen. 

Der er problemer med for lidt luft på 
heldagsturene. 
Klubben råder over to nye 12 liters 
flasker og to ekstra flasker. 
Den ene ekstra flaske er utæt, og den 
anden tilhører Bjarne. 
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De ekstra flasker kan udenfor ud-
dannelsessæsonen evt. stilles til ud-
lån for resten af klubben. 
 
John Møller Nielsen 
 
Forslaget blev enstemmig god-
kendt 
 
Forslag 2. 
Jeg vil foreslå at klubben indkøber 
en afbalanceringsvest og et regula-
torsæt hvis der skulle opstå et behov 
til efterårets uddannelseshold. 
 
John Møller Nielsen 
 
Forslaget blev enstemmig god-
kendt 
 
F) Fastsættelse af gebyrer og kon-
tingent: 
• Kontingenter fortsætter uænd-

ret. 
• Rykkergebyr for manglende 

kontingentindbetaling er uænd-
ret 50,- kr. 

• Gebyr for udeblivelse fra vagt i 
svømmehal er fortsat 50,- kr. 

 
G) Valg af bestyrelse og supplean-
ter: 
 
• Formand:  

John Nielsen (genvalg) 
• Næstformand:  

Bent Heltborg (genvalg)  
• ) Kasserer:  

Marianne Nielsen (genvalg)  
• Bestyrelsesmedlem: 

Lars Binder (genvalg 

• Bestyrelsesmedlem:  
Katrine Tønnesen (genvalg) 

 
Suppleanter: 
• 1 Suppleant: Thorkild Jakobsen 

(genvalg) 
• 2 Suppleant: Tommy Steentoft 

valgt. 
 
H) Valg af revisorer 
 
• Revisor: Bjarne Christensen  

(genvalg)  
• Revisor: Per Krabbenhøft  

(genvalg) 
 
• Revisor Suppleant: 

 Jens Skovgaard (genvalg)  
• Daniel Nielsen valgt.  
 
Formanden takkede for god ro og 
orden. 
 
 Generalforsamlingen blev 
afsluttet ved at dirigenten takkede for 
god ro og orden. 
 
Per Krabbenhøft 
Referent 

 Jens Skovgaard 
 Dirigent 
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Nytårs dyk 31-12-2007 
Af Per 
 
På denne årets sidste dag skulle 
Lene og undertegnede mødes 
med John nede ved det gamle 
ishus i Juelsminde, vejret viste 
sig fra den bedste side høj sol-
skin, ingen vind og en rimelig 
temperatur. 

 
Lene havde taget fotografi appa-
rat og video kamera med, så vi 
blev forviet i både billeder og 
video, det er billeder fra turen der 
er på siden. 
 
Efter vi havde klædt om til 
tørdragte tog vi et dyk på 20 mi-
nutter på 4,5 meters dybde sigten 
var ca. 10 meter bunden var fuld 
af liv selv om vandet kun var et 
par grader varmt, vi var enige om 
at det var et af de bedre dyk vi 
har haft dernede.  

 
Bagefter udvekslede vi nytårsøn-
sker og et af dem var at vi her i 
vinter vil en tur ned til Lillebælt, 
for at se om vi kan være så heldi-
ge at få en ligeså god sigt.  
 
Det er sådan at når vandet er 
koldt er der ikke alger i vandet, så 
får man en fantastisk god sigt 
som jeg oplevede sammen med 
Torben, vi svømmede en tur ned 
af skrænten ved den gamle am-
moniak havn.  
 
Her kunne vi fra 20 meters dybde 
se skrænten hele vejen op, bøjen 
der lå i overfladen kunne vi også 
se ligeså tydelig, så vinterdykning 

kan virkelig anbefales at prøve. 
 
Med stor dykkerhilsen 
Per Krabbenhøft 
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Fredag den 29. februar dykkerdag! 
Af Bent 
 
I Cairns den 28. februar fortsatte 
vi med at checke dykkermulighe-
der og inden vi bestemte os kørte 
vi til Cairns Holiday Park hvor vi 
endte med at blive to nætter. Her-
udefra bestilte vi to dyk hver med 
båden Osprey 5 næste dag, og 
sluttede aftenen med at spise den 
mudderkrabbe vi havde købt tid-
ligere på dagen. 
 
Vejret i dag den 29. februar star-
ter for en gangs skyld med sol og 
ikke så meget vind. 
 
Vi bliver hentet kl 07.05 af en 
opsamlingsbus og kørt til havnen 
hvor vi først betaler restbeløbet så 
vi ialt har betalt AU$ 288 for to 
dyk for to personer. Vi er næsten 
100 personer på båden, hvoraf de 
fleste er snorklere og nogle der 
skal have et prøvedyk eller to, og 
ikke så mange dykkere. Vi går 
selvfølgelig i to og to. Men kun 
hvis man vil betale 10$ pr næse 
pr dyk har man en instruk-
tør/divemaster med. Vi gør det 
for os selv. 
 
Første dyk bliver max 19 meter 
og her ser vi bla en hvidtipped 
revhaj. Vi ser også mange andre 
fisk klovnfisk, vrasser af forskel-

lig slags, ja jeg husker ikke nav-
nene. Specielt mange af de små 
har en meget skrigende farve især 
de blå. Vi ser også to forskellige 
søpølser større end vi har set før. 
Den ene ligner lidt en kaktus. 
Sigten på de første to dyk er 10-
15 meter. Hvilket er med til at vi 
ikke få så mange farver som vi 
havde forventet. Men der var nu 
rigtigt mange fine fisk alligevel. 
 
Dyk nr to er samme sted så vi går 
til den anden side og max dybde 
er 13 meter. Vi ser ingen hajer 
denne gang og ellers mange af de 
samme fisk, men korallerne er 
lidt anderledes og Bent kan holde 
sig nede lidt længere da vi ikke er 
så dybt. 
 
Inden dykkene blev vi spurgt om 
ekstradyk og vi sagde ja til det, 
da det kun kostede $20 pr næse 
og tredie dyk blev så et andet 
sted. Her var max dybde 11 meter 
så Bent kunne holde lidt længere. 
Her var sigten under ti meter, 
men da vi generelt ikke lå så dybt 
var der alligevel farver på, og 
sidst så vi en fisk der lignede en 
gedde lidt men to meter lang. 
 
Her var der også mulighed for en 
helikoptertur og eller en tur i en 
semiubåd. 
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Ikke de bedste dyk vi har haft, 
men langtfra de værste, så det kan 
anbefales, og havde der været 
mindre blæst i dagene inde dyk-
kene havde sigten og dykkene 
været i toppen. 
 
Lidt i fem var vi tilbage efter lidt 
over en times sejlads hvor vi 
gjorde op til 24knob. 

   

Det er muligt at følge Bent og 
Karin på blog: 
 
http://heltborg.blogspot.com/ 
 
(red.) 
 
 
 
 

Junitur 2008 
Af John Møller Nielsen 
Læs mere på: Husk at vi holder 
den årlige junitur den 13-14-15 
juni. 
 
Vi camperer på Gl. Ålbo Cam-
ping, der er det perfekte sted for 
dykkere. 
 
Man tilmelder sig direkte til cam-
pingpladsen, og giver mig besked 
efterfølgende. 
Vi har gummibåden med, og vi 
skal bare bruge al den medbragte 
benzin.  

 
Hvis du mangler nogle dybe dyk 
til dit bevis, så er her en oplagt 
chance for at tage dem. 
 
Campingpladsen har sin egen 
flaske fyldestation. 
 
Hvis du skal reservere en hytte, 
så er det ved at være sidste chan-
ce  
 
http://www.gl-aalbo.dk/ 
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Junior lege 1-2 marts 2008 Fredericia 
Af Peter Madum Mikkelsen 
 
Da vi ankom, gik vi direkte ind 
på vores værelse og pakkede ud. 
Da vi havde gjort det, skulle vi gå 
over i kantinen og fik mere in-
formation om hvad der skulle ske 
de dage vi var der. Da vi havde 
fået det at vide, gik vi over til 
svømmehallen, som man godt 
kan sige ikke var nær så stor som 
Forum Horsens. Vi skulle svøm-
me 4 discipliner finne spurt, køl-
ner bane, finne distance og un-
dervands spurt. Lederne pressede 
os så vi kunne gøre et godt stykke 
arbejde og det skal I have tak for. 

Om søndagen stod vi op klokken 
7 fordi vi skulle have morgenmad 
kl. 8:30. Vi var alle sammen me-
ga smadret om morgenen, fordi vi 
kom sent i seng, men kl. 9 gik vi 
over i svømmehallen og begyndte 
med semifinalerne og derefter 
finalerne. Til middag fik vi serve-
ret pizza. Vi var i alt 9 personer 
med og vi fik 4 medaljer med 
hjem og havde et perfekt sam-
menhold både med hinanden og 
med de andre klubber især Jern-
lungerne.    
 
Tak til lederne og dem der nu var 
med for en hyggelig tur. 

 

 
Foto: 
Anton og Cecilie til medalje overrækning.  
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Udannelsesdyk foråret 2008 
Af Uddannelsesudvalget   
Nedenstående ture indgår som obligatoriske dyk i uddannelsesforløbet.  
Medmindre andet er anført er turene åbne for alle klubmedlemmer. Instruk-
tørernes ressourcer vil være rettet 100% mod elevernes uddannelse. 
 
13. april , søndag: Introduktion til åbent vand 
Der dykkes ved Ishuset ved Juelsmindebugten. Største dybde bliver om-
kring 4½ meter.  
Afgang fra klubben kl 10.00 eller møde ved Ishuset 10.30.  Vi regner med 
at være færdige ved først på eftermiddagen. 
 
18 april, St Bededag: Rekreativt træningsdyk i åbent vand 
Der dykkes ved Ishuset ved Juelsmindebugten 
Afgang fra klubben kl 10.00 eller møde ved Ishuset 10.30.  Vi regner med 
at være færdige først på eftermiddagen 
 
20. april, søndag: Kompassvømning 
Der dykkes ved Hølken, muligvis 2 dyk 
Afgang fra klubben kl 10.00 Vi regner med at være færdige midt på efter-
middagen 
 
27. april, søndag: Introduktion til gummibådsdyk  
 -- Heldagstur -- 
Vi mødes ved klubben kl 08.45 og afgang 09.00. 
Vi kører til Kirkholm og sætter båden i vandet. Vi sejler ud i gummibåden 
og vælter i vandet, efter et kort dyk bliver samlet op i båden igen. Ved da-
gens andet dyk bliver vi sejlet ud  til passende afstand og vælter i og svøm-
mer til land. 
Husk en solid madpakke. 
 
1. maj Kr. himmelfart: Gummibådsdyk og dyk på lidt dybere vand 
-- Heldagstur – (kun for elever) 
Møde ved klubben kl 08.45, afgang kl 09.00.  
Stedet afhænger af vind og vejr. 
Hvis vejret tillader det kører vi til Alrø og sætter gummibåden i vandet og 
bliver sejlet til revet på Hjarnø. 
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Første dyk går ned langs skråningen til ca 12 meters dybde. 
Andet dyk foregår fra gummibåden på dybder indtil ca 5 – 6 meter 
Husk en solid madpakke! 
 
3. maj , lørdag: Bjergning og rekreativt rutinedyk 
-- Heldagstur -- 
Afgang fra klubben kl 09.00 stedet afhænger af vind og vejr 
 
14. maj onsdag: Rekreativt træningsdyk i åbent vand 
Der dykkes ved Ishuset ved Juelsmindebugten 
Afgang fra klubben kl 18.30 eller møde ved Ishuset 19.00.  
Vi regner med at være færdige ved 21.30 tiden. 
 
18. maj søndag 
-- Heldagstur -- 
Møde ved klubben kl 08.45, afgang kl 09.00 
Lillebælt, heldagstur. 2 dyk 
Gummibåd medbringes.  
 
24. maj, lørdag: Dyk fra større båd på vrag ved Tunø 
-- Heldagstur –(Kun for elever) 
Endvidere mulighed for rekreativt naturdyk på lavere vand. 
Møde kl 08:30 Hov havn. Omklædning og klargøring af alt grej inden afsej-
ling fra Hov Havn KL 09:00 
Retur ved havnen sidst på eftermiddagen. 
 
Fælles for alle ture: 
Man møder frisk og veloplagt 15 minutter før afgang fra klubben med fuldt 
funktionsdygtigt udstyr og fyldte flasker, eller som angivet ved de enkelte 
ture. 
 
Elever skal melde eventuelt afbud, øvrige klubmedlemmer skal tilmel-
de sig til Jens senest dagen før kl 17.00  
Ændringer udsendes pr mail til tilmeldte inden kl 18:00 dagen før.  
Tjek altid egen mail-box herom. 
Mail : jens.skovgaard@stofanet.dk 
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Nyt fra uddannelsesudvalget 
Af Jens 
 
Teoriprøver 
Så er vi godt i gang med toriprø-
verne og der er allerede en del 
elever, der har bestået prøverne 
med rigtig flotte resultater. 
 
I år har det været særlig spæn-
dende, idet vi ud over CMAS*, 
som vi plejer også har haft elever 
til prøver i både CMAS** og 
CMAS*** 
 

CMAS* 
Hertil kræves minimun 135 ud af 
180 mulige point, der opnås ved 
afkrydsning blandt et antal svar-
muligheder, samt en korrekt dyk-
kerjournal ud over de 180 point. 
 

Anton Vestergaard (180 point) 
Cecilie Nielsen (175 point) 
Daniel Hamstrup (170 point) 
Jess Pedersen (165 point) 
 

CMAS** 
Hertil kræves minimun 135 ud af 
200 mulige point der opnås ved 
afkrydsning blandt etantal svar-
muligheder, samt en dykkerjour-
nal for gentaget dyk, hvor den 
ene skal være fuldstændig kor-

rekt, og den anden må der ikke 
være væsentlige eller forståel-
sesmæssige fejl. Til CMAS** 
tæller journalerne med i pointbe-
regningen. 
 

Tommy Steentoft (190 point) 
Stefan Weihrauch (180 point) 
 

CMAS*** 
Hertil kræves minimun 160 ud af 
240 mulige point. Ved CMAS*** 
skal man med egne velvalgte og 
korrekte udtryk redegøre for de 
enkelte spørgsmål. Hertil skal 
laves en dykkerjournal for genta-
get dyk og dyk med dekompres-
sion Den ene skal være fuldstæn-
dig korrekt og den anden, må der 
ikke være væsentlige eller forstå-
elsesmæssige fejl. Til CMAS*** 
tæller journalerne med i pointbe-
regningen. 
 

John M. Nielsen (231 point) 
 
Nu forestår så de praktiske prøver 
samt opsamling af den krævede 
erfaring og rutine ved en masse 
dyk i den kommende sæson. 

 
Herfra skal lyde et stort til lykke med prøven til hver enkelt 
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Kalenderen: 

    April     Maj     Juni 
01 ti   01 to Uddannelsesdyk 01 sø Vagt: Esben 

02 on Klubmøde 02 fr   02 ma 23 

03 to   03 lø Uddannelsesdyk 03 ti   

04 fr   04 sø Vagt: Thorkild 04 on Klubmøde 

05 lø   05 ma 19 05 to ��������	��
�������

06 sø Vagt: John 06 ti   06 fr   

07 ma 15 07 on Klubmøde 07 lø   

08 ti   08 to   08 sø Vagt: Stefan 

09 on   09 fr   09 ma 24 

10 to   10 lø   10 ti   

11 fr   11 sø Pinsedag 11 on   

12 lø Dyk. Tilmeld til John 12 ma 2.pinsedag              20 12 to   
13 sø Udd.Dyk    Vagt: Bent 13 ti   13 fr     Campingtur 

14 ma 16 14 on Uddannelsesaftendyk 14 lø     Gl Albo 

15 ti   15 to   15 sø Vagt:: Bent 

16 on   16 fr   16 ma 25 

17 to   17 lø   17 ti   

18 fr Uddannelsesdyk 18 sø Udd.Dyk    Vagt: Bent 18 on   

19 lø   19 ma 21 19 to   

20 sø Udd.Dyk    Vagt: karin 20 ti   20 fr   

21 ma 17 21 on   21 lø   

22 ti   22 to   22 sø Vagt: Karin 

23 on   23 fr   23 ma 26 

24 to   24 lø Uddannelsesdyk 24 ti   

25 fr   25 sø Vagt: John 25 on   

26 lø   26 ma 22 26 to   

27 sø Udd.Dyk    Vagt: Kent 27 ti   27 fr   

28 ma 18 28 on   28 lø   

29 ti   29 to   29 sø Juniorsommerlejr  

30 on   30 fr   30 ma Juniorsommerlejr 

      31 lø       Til 5. juli  

 
Indlæg til næste klubblad sendes pr mail til 
jens.skovgaard@stofanet.dk senest torsdag den 5.juni 2008 


