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Kære dykkere 
Af John Møller Nielsen 

 
Så er sæsonen atter skudt i 
gang. Vandet er nu over 10 
grader og solen skinner. Vi 
startede Skærtorsdag i Juels-
minde med næsten 10 meter 
sigt. 
De næste par dyk var med no-
get dårligere sigt, men med 
varmere vand temperaturer. 
Sigten var dog fin til kompas-
træning. 
Juniorafdelingen har været til 
Juniorlege i Ishøj, og nogle 
fine medaljer blev det også til. 
(Måske er vi så heldige at de 
skriver lidt  om det….) 
Husk vores klubtur til Gl. Aal-
bo den 19-21 juni, og der er 
sikkert stadig ledige pladser på 
campingpladsen. 
Årets CMAS** elever afslutter 
deres prøver her. 
Vi regner med at arrangere en 
dykkertur til Rødehavet næste 

efterår. Den vil indeholde nog-
le dages live-aboard og resten 
som et hotelophold. Turen vil 
primært være en dykkertur, 
men der er naturligvis også 
plads til familien. 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
 

 

 

HDK  4 
 
 
Kompressor larm  
Af John Møller Nielsen 

 
Vores naboer omkring Kilden 
har flere gange klaget over stø-
jen fra vores kompressor. I 
april var en fra kommunen ne-
de og måle støjen fra vores 
kompressor.  
Den var for høj ! 
Jeg snakkede med en af nabo-
erne, og det der var mest irrite-
rende var at vi fyldte vores fla-
sker på de sommerdage / afte-
ner hvor de gerne ville sidde 
på deres terrasser. 

Jeg vil derfor henstille til at vi 
fylder i dagtimerne på hverda-
ge. 
Hvis det er koldt eller regner, 
så fylder vi som vi plejer. 
Hvis du absolut SKAL fylde 
en aften hvor solen skinner og 
lugten af grill pølser er over 
det hele, så lån en af uddannel-
ses flaskerne efter aftale med 
Jens eller jeg. 
Vi synes jo også selv at det er 
træls når naboen starter plæne-
klipperen lige når man har 
startet grillen og sat sig til bor-
det. 
 

 

Nitrox kursus 
Af John Møller Nielsen 

 
I et stykke tid har det været 
populært at dykke med for-
skellige luftblandinger. 
For almindelige dykkere er 
den blanding der hedder Ni-
trox nok det mest populære. 
Når man blander den alminde-
lige luft med andre luftarter, 
kalder man det gas. Den gas 
som man kalder Nitrox hedder 
også beriget luft, eller på en-
gelsk Enriched Air. 

Nitrox er kort sagt bare almin-
delig luft, hvor en del af nitro-
genet er udskiftet med oxigen. 
Det vil sige at den gas vi ind-
ånder har en oxygen procent 
der er højere end almindelig 
luft. Man kan få Nitrox i for-
skellige blandinger, men Ni-
trox 32 eller 36 er vist de mest 
populære. Nitrox 32 betyder at 
der i gasblandingen er 32 % ilt 
og resten er nitrogen. 
 
Fordelen ved at bruge Nitrox 
er at man kan blive længere på 
dybder ned til ca. 30 meter, og 
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at ens overflade pauser vil bli-
ve kortere, da der ikke opho-
bes den samme mængde nitro-
gen i kroppen. 
 
Ulempen er at den højere oxy-
gen mængde bliver farlig på 
større dybder, så derfor er alle 
Nitrox flasker markeret med 
en maksimum dybde. 
I starten skulle alle Nitrox fla-
sker være Nitrox renset, da den 
høje oxygen koncentration 
kunne få små mængder fedt 
eller olie til at eksplodere eller 
brænde. 
Man kan få forskellige kom-
pressor systemer til at fylde 
flasker med, men den smarte-
ste i mine øjne er et system 
som filtrerer nitrogen fra, så 
der kommer en højere oxygen 

procent. 
Det giver også den fordel at 
flaskerne ikke skal renses, da 
de ikke kommer i kontakt med 
ren ilt. 
Jens og jeg har deltaget i et 
Nitrox kursus, så vi kan fortæl-
le om det i undervisningen. 
Da jeg var på ferie på Tenerife 
sidste år, kunne man frit vælge 
mellem Nitrox og almindelig 
luft, til den samme pris. 
 
Har du spørgsmål til Nitrox, så 
spørg Jens eller jeg. 
 
Det varer nok et stykke tid in-
den vores kompressor bliver 
ombygget til Nitrox, da det 
ikke er helt gratis. 
 

Navneforandring 
Af Jens Skovgaard 
 
Man skal lære meget nyt og 
gamle vaner må ind imellem 
også have en ’storvask’ Alle 
dykkere i Østjylland ved godt 
hvor dykkestedet ’Ishuset’ ved 
Juelsminde er. Det er godt nok 
mange år siden at der har væ-
ret et ishus på stedet. Sidst vi 

var ved Ishuset for at dykke 
var der kommet et fint nyt skilt 
som med fine hvide bogstaver 
på en klar blå baggrund for-
kyndte at nu hedder stedet: 
”Bugten”. Hvornår det så bli-
ver daglig sprogbrug blandt 
dykkere må tiden vise. 
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Uddannelse 
Af Jens Skovgaard 
 
Uddannelsen af flaskedykkere 
er slut i svømmehallen for det-
te hold. 
 
I åbent vand er der også god 
fremgang i uddannelsen. des-
værre har det været nødvendig 
med flere revisioner af uddan-
nelsesplanerne på grund af 
dårligt vejr. Især har vi dette 
forår været plaget af en del 
blæst fra øst, og det er ret skidt 

her på østkysten, da det giver 
pålandsvind, høje bølger og 
dårlig sigt. Forhåbentlig kan vi 
få klaret en hel del uddannels-
sesdyk på klubturen til Gl. 
Aalbo. 
 
Vi har for tiden gang i uddan-
nelse til 1-, 2- og 3-sjernet 
CMAS sportsdykker, så der er 
rigligt attage fat på i uddannel-
sesudvalget. 
 

�

Nyttigt på nettet 
Af Jens Skovgaard 
 
På nettet kan man finde mange 
sjove, interessante og nyttige 
oplysninger. Jeg vil denne 
gang omtale ����������	
���. 
Det er en side for dykkere 
mest med indlæg fra dykker til 
dykker. Siden er delt op i for-
skellige temaer, som man kan 
klikke sig igennem. Der er og-
så mulighed for at oprette en 

profil, og derefter stille 
spørgsmål uploade fotos etc. 
Samt svare på andres henven-
delser. Det kan være alt lige 
fra hvad det er for en fisk en 
eller anden har set nede i Lil-
lebælt over tekniske detaljer 
eller til om der er nogen der vil 
med på en dykkertur. 
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Juniorsommerlejr 2009 på Samsø 
Af Daniel 
 
Hej juniorer! 
Så er det blevet tid til årets 
højdepunkt: Sommerlejren for 
snorkeldykkere, der i år er på 
Samsø.  
Lejren finder sted i uge 27 fra 
søndag den 28. juni til lørdag 
den 4. juli 2009.  
 
Der kommer snorkeldykkere 
fra hele landet og ugen kom-
mer til at byde på masser af 
dykning, hygge, leg og god 
mad.  
 
Huskeliste:  
• Telt  
• Sovepose 
• liggeunderlag 
• Tøj 

o Regntøj 
o Badetøj 
o Sommertøj 

• Toiletsager  
o tandbørste  
o solcreme  
o håndklæder 

• Dykkerudstyr  
• Lommepenge  
 
Adressen på campingpladsen, 
hvor vi skal bo er:  
Klitgård Camping, Camping-
vej 7. Nordby, 8305 Samsø 
 
Tilmelding til Daniel (mobil 
31 25 66 57) senest mandag d. 
25. maj. Pris 1000 kr.  
 
Der kommer nærmere info om 
transport og mødetidspunkt.  
 
Med venlig hilsen 
 
Juniortrænerne 
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Kalenderen 

    Juni     Juli     August 
01 Ma 2.Pinsedag 01 On DSF 01 Lø   

02 Ti   02 To Junior 02 Sø   

03 On Klubmøde 03 Fr Sommerlejr 03 Ma   

04 To   04 Lø   04 Ti   

05 Fr Uddannelsesdyk 05 Sø   05 On Klubmøde 

06 Lø   06 Ma   06 To   

07 Sø Karin 07 Ti   07 Fr   

08 Ma   08 On   08 Lø   

09 Ti   09 To   09 Sø   

10 On   10 Fr   10 Ma   

11 To  11 Lø   11 Ti   

12 Fr   12 Sø   12 On   

13 Lø   13 Ma   13 To   

14 Sø Kent 14 Ti   14 Fr   

15 Ma   15 On   15 Lø   

16 Ti   16 To   16 Sø John 

17 On   17 Fr   17 Ma Indlæg klubblad 

18 To   18 Lø   18 Ti  

19 Fr Klub- og dykkertur  19 Sø   19 On   

20 Lø Gl. Ålbo Camping 20 Ma   20 To   

21 Sø Ved Lillebælt 21 Ti   21 Fr   

22 Ma   22 On   22 Lø   

23 Ti   23 To   23 Sø Jess 

24 On   24 Fr   24 Ma   

25 To   25 Lø   25 Ti   

26 Fr   26 Sø   26 On   

27 Lø   27 Ma   27 To   

28 Sø DSF 28 Ti   28 Fr   

29 Ma Junior 29 On   29 Lø   

30 Ti Sommerlejr 30 To   30 Sø Thorkild 

      31 Fr   31 Ma   
Indlæg til næste klubblad sendes pr mail til jens.skovgaard@stofanet.dk 
senest mandag den 17. august 2009. 


