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Kære dykkere 
Af John Møller Nielsen 
 
Så er årets dykkertur til Gl. Ålbo 
Camping netop vel overstået. 
 
Dykkerudstyr fra 6 personer fyl-
der en stor del af indkørslen, og 
gummibåden er heller ikke til at 
overse. Naboernes børn troede 
faktisk engang at vi havde en 
dykkerbutik…. 
 

 
 
Naturen hjælper med at få det 
hele skyllet ren for salt og sand. 
Bortset fra undertegnede, blev der 
dykket en del på turen, og gum-
mibåden blev flittigt brugt, både 
til dyk, og sjov med den store 
badering. 
 
Vi havde en hyggelig fælles grill 
aften, og det var vist kun de mest 
ihærdige der skulle natdykke ef-
ter denne aften. 
 

Klubben sagde samtidig tillykke 
til nogle nyuddannede CMAS * 
og CMAS** sportsdykkere, som 
fik de sidste uddannelsesdyk på 
denne tur. 
 
Vi blev enige om at næste års tur 
også går til Gl. Ålbo, og datoen er 
fastlagt til weekenden 19-20-21. 
juni 2009. 
 
Så skulle der være god tid til at 
reservere hytter. (Mere om denne 
tur længere inde i bladet. 
Taglejlighederne er allerede re-
serveret…. 
 
PS. Hvis nogen skulle finde et par 
sorte finner i str. XL, så er der 
vist en der mangler sådan et par, 
den ene kan godt være lidt korte-
re en den anden. 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
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Trykprøvede flasker 
Af Carsten Lindhardt 
 
Hej Alle sammen, så er trykprøv-
ning af luftflasker overstået for 
denne gang, vi har i år fået prøvet 
og godkendt 10 stk og et par ”po-
ny”  flasker. 
 
Men vi har lige lidt mangler vedr. 
betaling for prøvning. 
Hvis i er en af dem der mangler 
så kan i betale på konto . 
Reg.8113 konto 0008532666. 
Hvis der er problemer med beta-
ling eller lignende så kan jeg kon-
takte på 
40130719  eller Mail. cp@mj.dk 
Pris 245 dkk pr flaske. Gælder 
alle flasker dog ikke vest-0,4 L  
de koster 122.dkk  

  
Med dette antal og alle dem der 
har været til flaske eftersyn  kun-
ne tyde på at der er mange der 
skal ud og prøve Vandet i år.    
Rigtig god fornøjelse. 
  
MVH Carsten Lindhardt. 
 
--------------------------------------- 
En flittig bruger af klubben op-
fordrer til at de sidste får samlet 
deres flasker og lagt på hylden 
eller på et passende sted i eget 
hjem, så fremkommeligheden i 
klublokalerne kommer op på 
brugbart niveau. 
 
 
 
 
 

 

Gammel Aalbo 
Af Anton Vestergaard 
 
Gammel Aalbo Camping er en 
gammel campingplads. Den er 
stor og ideel til dykning. Lige 
udenfor ligger Lillebælt. Så man 
skal ikke mange meter ned før 
der pludseligt er meget  
langt ned 

 
Jeg prøvede ikke at snorkeldykke 
her. Hvilket var ærgerligt for det 
er en af de steder hvor man kan 
komme langt ned uden at komme 
så langt ud. 
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Sigten i vandet var ret god sat i 
forhold til hvor meget strøm, der 
lige havde været før vi skulle i. 
Strømmen skiftede rigtig meget. 
Vi formåede faktisk at få med-
strøm begge veje på den dags 
første dyk. Gl. Aalbo kan klart 
anbefales og hvis man har en båd 
så kan man godt sejle over til 
Fænø Kalv og ofre et par timer på 
at dykke derovre. Strømmen er 
dog meget kraftig. 
 
Efter mit dyk gik jeg ind og tog 
en lur så jeg kunne være nitro-
genfri til mit næste dyk. Så kom 
det værste på hele dagen. At skul-
le have en våd våddragt på igen. 

 
 Alle som har været på sommerle-
jer har haft deltagelse i denne 
behagelige fornøjelse. Det er nu 
meget sjovt at se andre tage en 
våd dragt på. 
Så fik man dragten på og fik sit 
gear sat sammen igen og så var vi 
klar i til et dyk fra en lille gum-
mibåd. Hvilket dog er ét af kra-
vene for at få CMAS*. Så efter 
det dyk kunne jeg kalde mig 
Dykker. Det er sgu’ meget rart. 
Så var klokken rundt omkring de 
6 og jeg tog hjem ad. Og sov. 
 
Anton Mørch Vestergaard 
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Junitur  2009 
Af John Møller Nielsen 
 
Husk at vi holder den årlige juni-
tur den 19-21-21. 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  
Læs mere på: 
http://www.gl-aalbo.dk/ 

 

 

 
 
Strømmen var temmelig stærk, 
og selv om vi havde undersøgt 
strømtabellerne over Lillebælt, 
var de ikke lige så nøjagtige 
som vi havde regnet med. Vi 
havde dog heldigvis gummi-
båden med, så dykkerne kunne 
tage det roligt, og blive sejlet 
tilbage. 
 
Sæt X i kalenderen, og book 
hytter i god tid, da der hurtigt 
bliver udsolgt. 
 
 

Uddrag fra vores blog: 
Søndag 23. Marts  
 
Dagen i går stod i dykningens 
tegn. Vi blev hentet ved vor cara-
vanpark 0920 og kørt til dykker-
centeret hvor vi fik udleveret 
dykkergrejet. Heldragt, regulator, 

BCDvest og flippers.  
Flasker og bly er på båden. Vest 
og regulator var samme nærke 
som vor egne.  
 
Derefter blev vi kørt ned til dyk-
kerbåden. Vi kan se at vi ialt er 
25-30 dykkere. Vi sejler en lille 
time inden vi er ved det første 
dykkersted Blizzard Ridge. Vi er 
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blandt de første der går i vandet. 
2x2 dykkere og en guide. Vi går 
ned langs ankerlinen og ender på 
14meter som bliver max dybde. 
Dette rev er nogenlunde på linie 
og nemt at overskue. Vi dykker 
frem og tilbage og ser rigtigt 
mange fisk. Herunder flere for-
skellige blæksprutter i ders hule. 
Vi ser dem også skifte farve, men 
det lykkes ikke rigtigt at få dem 

ud 
af hulen. Vi ser også Skorpion-
fisk. Dragefisk, Stingrays, Bat-
fish, Angelfish af forskellig slags, 
Soldierfish, Coral Cod, Reef Ba-
ner Fish og muræner, samt nogle 
ret store havslanger. Den ene af 
murænerne var den største jeg har 
set.  

  
Efter vi alle var kommet om bord 
var der navneopråb så vi sikrede 

at alle var kommet op. Derefter 
sejlede vi til næste dykkersted 
som hedder Labyrinth.  
 
Denne gang dykkede de to andre 
for sig selv, så vi var alene om 
guiden. Igen var max dybde 14 
meter, og dette dyk blev også på 
40 minutter.  
 
Ud over de ovennævnte fisk så vi 
Wobbegong Sharks og en Hvid-
tippet revhaj. Der var derudover 
på begge dyk en masse andre som 
jeg ikke lige har navnet på bla 
nogle skrigende små blå. Dette 
dykkersted var meget mere irre-
gulært som navnet også indikerer.  
  
Efter navneopråb sejlede vi ind 
og var i havn ved 3tiden. Det var 
de bedste dyk vi har haft i austra-
lien denne gang. Dykkerfirmaet 
hedder Exmouth Diving Centre 
og kan anbefales.  
 
Vi håber nu at det bliver lige så 
godt når vi på tirsdag skal ud at 
forsøge at svømme med Hvalha-
jer!  
 
Mange hilsener  
 
Karin og Bent 
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Tirsdag 25. marts.  
 
Vi har slappet af til i dag og ikke 
lavet det store før vi i dag skulle 
på hvalhajtur.  
 
Vi blev hentet lidt i 0700 og kørt 
til dykkercenteret hvor dykker-
grej blev udleveret.  
 
Derefter kørte vi til et sted på 
vestkysten og blev sejlet ud til 
vor dykkerbåd. Her var vi nær-
mere til hvor der var mulighed 
for at se hvalhajer.  
 
Først sejlede vi dog sydover for 
at starte dagen med et dyk på 
Three Finns. Det er stadig Ninga-
loo Reef. Vi havde et dyk på 41 
min og med max dybde 18 meter. 
Vi så mange af de samme fisk 
som i lørdags som angelfish, Co-
bia, Trompetfisk og Buffalo 
Bream. Ningaloo Reef er et rig-
tigt godt sted at dykke. Karakter 
til dette dyk er lige under de to vi 
havde i lørdags. Så det var ikke 
ringe.  
 
Da vi kom op blev der skyndet på 
os idet vort spotterplan havde 
observeret hvalhajer, så op af 
vandet og op med ankeret og af-
sted.  
 
Der er strikte regler for hvordan 
man må svømme med dem. Man 

skal holde sig bag dorsalfinnen, 
og ikke nærmere end tre meter. 
Fra båden går vi i vandet i en 
gruppe på 10 plus en guide, og vi 
fordeler os på hver sin side så vi 
har afstand til hajen. Når den så 
har passeret delvist, svømmer vi 
med på hver sin side. Indtil det er 
næste holds tur.  
  
Det er dog et fantastisk dyr. Ver-
dens største fisk. Vi nåede at 
svømme med den første to gange 
før den forsvandt.  
 
Men der blev hurtigt fundet en 
ny. Lidt mindre, og den nåede vi 
vandet med 4-5 gange og den var 
generelt nær båden. Derudover 
havden den som den første små 
sugefisk under sig og en stor fisk 
en Kobia var også under den. Det 
var virkelig en ubeskrivelig ople-
velse. Så kommer i til Exmout 
WA så tag til Exmouth Diving 
Center og tag på en hvalhajtur. 
Den er dyr men det værd.  
 
Se dykkercenteret her: 
http://www.exmouthdive.com/en
glish/whereis.htm  
 
I er velkommen til at stille 
spørgsmål  
 
Mange hilsener.  
 
Karin og Bent 
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Fra uddannelsesudvalget 
 
På turen til Gl. Aalbo fik vi afvik-
let de allersidste dyk til årets 
CMAS et-stjernet sportsdykker-
bevis, så nu er holdet næsten fær-
digt, der er kun en enkelt der 
mangler af fremlægge sin logbog 
for klubens uddannelsesleder.  
 
De to-stjernede kursister,d er var 
med på turen fik også gennemført 
en del erfaringsdyk, og en enkel 
nåede op på de krævede dyk.og 
fik således aflsuttet sin uddannel-
se til CMAS 2-stjernet sports-
dykker. 

Der skal lyde et stort til lykke 
med dykkerbeviserne 
 
CMAS*: 
Jess Pedersen 
Cecilie Lykke Nielsen 
Anton Vestergaard 
Daniel Hamstrup (når han får la-
vet sin logbog) 
 
CMAS** 
Tommy Steentoft 
 
 
 
 

Dyk ved Cypern 
Af Jens 
 
Tommy og jeg har tilbragt en 
uges sommerferie på Cypern i 
begyndelsen af juni måned. Turen 
skulle selvfølgelig krydres med 
nogle dyk. Da Tommy kun havde 
dykket i hjemlige farvande, var 
det en ganske anderledes oplevel-
se at dykke i varmt og klart 
vand.23°C og 30 – 40 meter sigt. 
 
Vi havde hjemmefra søgt lidt på 
nettet, og set at der var mange 
dykkercentre i nærheden af, hvor 
vi boede. Det viste sig imidlertid 

at de første to centre, hvor  vi var 
inde og forhøre os ikke var syn-
derlig interesseret i dykkere, der 
kunne klare sig selv, men blot 
skulle leje lidt udstyr og have 
noget luft. Til gengæld var de 
voldsomt interesseret i at sælge 
os nogle guidede ture i dyre 
domme.ca 35 – 42 � pr dyk inkl. 
flaske med luft og bly. Det var 
noget over vort budget.  Vi endte 
hos et sted som også på deres 
hjemmeside på nettet havde set 
mest lovende ud: Sunfish Divers i 
Aya Nappa. Da ekspedienten 
havde set mine dykkerbeviser og 
logbog, og jeg havde forklaret, at 
Tommy var min elev og næsten 
færdig med CMAS 2-stjernet, 
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kunne vi spørge om næste hvad 
som helst, svaret var det samme: 
”NO PROBLEM”. Vi fik hyret 
det grej vi skulle bruge, fik nogle 
’staldtips’ og så af sted på egen 
hånd. Således kunne vi begge 
dykke 2 dyk hver pr dag for ca. 
41�. 
 

Det første sted vi dykkede hed 
GREEN BAY ikke at der var 
særligt grønt. Det var let at kom-
me i vande. Der blev ikke særlig 
dybt, så det var et udmærket sted 
at starte med at få lidt føling på 
afbalanceringen. Havvand med 
meget salt og aluminiumsflasker 
gør at vi skal bruge 3 – 4 kg mere 
end i hjemlige farvande  med 
stålflasker. 
 
De øvrige steder vi dykkede, var 
det lidt bøvlet at komme i vandet 
og op igen, da det var klippekyst, 
men havet havde ganske hensyns-
fyldt lavet en lille hylde til dyk-
kere lige i vandskorpen, så når vi 

først var kommet så langt var det 
bare at hoppe ud. 
 
Vi havde 3 gode dyk ved: ”THE 
CHAPEL” det er ved et lille ka-
pel ude på en klippeskrænt. Der 
er lavet en lang trappe ned til en 
hule ved vandet, så det er nogen-
lunde at komme til vandet, men 
noget varmt og sejt at komme op 
igen med alt udstyret.  

Der  var både lodrette klippe-
skrænter og mere beherskede 
skråninger. Men ganske godt at 
dykke. Undtagelsesvis vil jeg her 
fraråde at bruge overfladebøje, da 
turistbådene hensynsløst sejler ret 
tæt på for at fremvise de huler, 
der er i klipperne lige i området.  
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Til gengæld kan jeg varmt anbe-
fale at man bliver ved bunden til 
man er tilbage ved udgangspunk-
tet. Dybden her kan man næsten 
selv bestemme, det afhænger af 
om man svømmer langs klipperne 
eller lige ud. Vi havde dybeste 
dyk på 19½ meter, for vi ville 
hellere have længere dykketider 
end stor dybde 

 
Vi havde to gode dyk ved: ”THE 
CAVES”. Der er det rimelig let at 
komme til vandet, dog skal man 
gå 30-40 meter over 
skarpe klipper med 

udstyret. Her bliver ikke så dybt 
kun ned til 12 meter, til gengæld 
havde vi her vort længste dyk på 
lige over 1 time. Der er nogle 
tunneller og huler man kan 
svømme igennem.  
Det gjorde vi så, og nu kunne 
Tommy godt se fornuften i at vi i 
sin tid hersede afbalancering i 
svømmehallen, for ellers ville 
man enten skrabe knæene på 
bunden eller også dunke flasken i 
hulens loft. Spændende og lære-
rigt. 
 
Skal andre til Cypern i det sy-
døstligehjørne og dykke,kan jeg 
godt anbefale SUNFISH DI-
VERS i Aygia Napa 
 
http://www.sunfishdivers.com/ 
 
Dykkerhilsen 
Jens Skovgaard 
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Kalenderen: 

    Juli     August     September 
01 ti Juniorsommerlejr 01 fr   01 ma 36 

02 on Juniorsommerlejr 02 lø   02 ti   

03 to Juniorsommerlejr 03 sø   03 on Klubmøde 

04 fr Juniorsommerlejr 04 ma 32 04 to 
Indlæg til klubbla-
det 

05 lø Juniorsommerlejr 05 ti   05 fr   

06 sø   06 on Klubmøde 06 lø   

07 ma 28 07 to   07 sø Vagt: Thorkild 

08 ti   08 fr   08 ma 37 

09 on   09 lø   09 ti   

10 to   10 sø   10 on   

11 fr   11 ma 33 11 to   

12 lø   12 ti   12 fr   

13 sø   13 on   13 lø   

14 ma 29 14 to   14 sø Vagt: Stefan 

15 ti   15 fr   15 ma 38 

16 on   16 lø   16 ti   

17 to   17 sø Vagt: kent 17 on   

18 fr   18 ma 34 18 to   

19 lø   19 ti   19 fr   

20 sø   20 on   20 lø   

21 ma 30 21 to   21 sø Vagt: Esben 

22 ti   22 fr   22 ma 39 

23 on   23 lø   23 ti   

24 to   24 sø Vagt:Jens 24 on   

25 fr   25 ma 35 25 to   

26 lø   26 ti   26 fr   

27 sø   27 on   27 lø   

28 ma 31 28 to   28 sø Vagt: Bent 

29 ti   29 fr   29 ma 40 

30 on   30 lø   30 ti   

31 to   31 sø Vagt: John       

Indlæg til næste klubblad sendes pr mail til 
jens.skovgaard@stofanet.dk senest torsdag den 4. september 2008 


