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Bestyrelse: 
Formand: John Møller Nielsen 

Mobil: 
75 63 00 70 
25 44 64 73 

Næstformand Bent Heltborg 20 62 09 54 
Kasserer: Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Bestyrelsesmedlem Jess Pedersen 40 38 74 72 
 Bo Laursen 40 20 25 53 

Kontaktpersoner i klubbens udvalg: 
Junior: Peter Mikkelsen 28 56 70 16 
Båd: John Møller Nielsen 25 44 64 73 
Kompressor: Jess Pedersen 40 38 74 72 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Sikkerhed Jess Pedersen 40 38 74 72 
Arkæologi: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter John Møller Nielsen 25 44 64 73 
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Kære Dykkere 
 
Af John Møller Nielsen 
Her på denne flotte 
Grundlovsdag skinner 
solen og alt er ved at 
være grønt udenfor. Vi 
var i Lillebælt med elever 
i går aftes, så nu har alle 

vores CMAS* bestået deres prøver. 
1. juni var jeg på kuttertur med DSF 
Dykkerudvalg, det kan I læse mere om inde i 
bladet. 
Vores lokaler skulle gerne snart være klar til 
brug, og de hurtigste har allerede fået deres 
nøgler, selvom det var lidt af en kamp. 

Vores første dyk i åbent vand bød på det 
klareste vand i mands minde (10 år) og det 
var helt sjovt at kunne få en fornemmelse af 
hele rummet omkring en. 

 
- Vel mødt i vandet - 

Divers do it deeper.... 
 
 

Dykkertur man ikke vil hjem fra 
Af John Møller Nielsen 
I år gik Dykkerudvalgets junitur til Søjlerne 
ved Frederikshavn som dykkerstedet 
populært kaldes. Sandstenskorallerne ved 
Hirsholmen er nok et mere rigtigt navn. 
Vi mødtes i Strandby kl. 09:00, og gik i gang 
med at laste Skawdyks fine dykkerbåd 
Oberon med alt vores udstyr. Solen skinnede, 
havet var blikstille, og det eneste lille minus 
var at vi ikke kunne fylde båden op med 
dykkere. 
Vi var en blandet flok fra forskellige klubber, 
og ikke alle kendte hinanden, men det gjorde 
ikke noget. 
Lidt senere sejlede vi fra havnen i Strandby 
ud mod Søjlerne, og efter lidt morgenmad om 
bord var vi på dykkerstedet. Der lå dog et 
andet dykkerskib på stedet, og da vi ikke 
kunne få fat på nogen af dem, så sejlede vi 
videre til det som de lokale kalder 
Hulekorallerne. Det minder faktisk meget om 
nogle formationer i Rødehavet, og der er da 
også dybe huller ind i dem. Hullerne kan med 
fordel udforskes med en dykkerlygte. 
Vi blev inddelt i dykkerhold, og efter tur kom 
vi alle i vandet. Vi dykkede uden mellemliner 
og overfladebøjer pga. stedets natur, da vi 
ikke ville risikere at ødelægge noget. 

Mens vi dykkede var der kommet et nyt 
dykkerskib ved siden af vores. Det var et hold 
juniorer fra en anden dykkerklub, der lige 
skulle se hvordan vi flaskedykkere 
gebærdede os. Vi gjorde forhåbentlig et godt 
indtryk på dem... 
Efter vores første dyk var det tid til at åbne 
madpakkerne og fortælle lidt røverhistorier. 
Her er det jo fordelen at dykke med nogen 
man ikke kender, for de har jo heller ikke hørt 
ens røverhistorier tidligere. 
Efterfølgende sejlede vi hen til Søjlerne, og 
her var mandskabet på den anden dykkerbåd 
kommet til overfladen. Vi lagde til ved siden 
af dem, og udspurgte dem om deres dyk på 
stedet. 
Vi blev inddelt i hold igen, og gjorde klar til 
dagens andet dyk. Det var mit første dyk på 
Søjlerne, og jeg var spændt på at se hvad det 
nu var for noget. Vi havde et fantastisk dyk, 
selvom sigten ikke var alverden. Søjlerne er 
meget specielle, og meget begroet med 
planter som jeg ikke har set før i Danmark. 
Vi havde alle et godt dyk, selvom en kom i 
overfladen lidt hurtigere end beregnet, men 
så kan man jo lære at lyne sin tørdragt, inden 
man hopper i. 

 
Lasse fra Skawdyk 
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Efter dykket snakkede vi om et tredje dyk, 
men det var ved at blive for sent, så vi valgte 
at sejle i havn igen. Det så dog ud til at regne 
inde i havnen, så vi tog en pause ude på 
vandet, hvor vejr og vind stadig var i sit 
bedste hjørne. 
Da vi kom i havn skinnede solen, og vi gik i 
gang med at grille lidt pølser. Iskolde øl og 
vand kunne købes om bord på Oberon til 
fornuftige priser. Siddende på Oberon i 
Strandby havn med en kold øl, og en lækker 
grillpølse, så var det svært at sige farvel og 
komme hjem. Vi kunne jo altid overnatte på 
Oberon. 
Fornuften vandt dog, så vi kørte hjem efter en 
lang dag, og efter et glas rødvin på sofaen 
var batterierne brugt op efter en dejlig dag 
med en dykkertur man ikke ville hjem fra. 
Efter denne tur skal der lyde en stor tak til 
Skawdyk for at stille med kutter og et 
engageret mandskab til rådighed, som gjorde 
dagen til en rigtig god dag for os alle. 
 
DSF Dykkerudvalg arrangerer ture for 
interesserede dykkere. Turene går til 
forskellige steder, så man gerne skulle prøve 
noget nyt. Vi får hjælp fra de lokale klubber, 
som stiller båd og lignende til vores rådighed. 
Hold øje med kalenderen, for vi vender 
tilbage næste år på samme tid, og hvis det er 

muligt, så prøver vi igen at arrangere et isdyk 
i Silkeborg søerne til vinter. 

  

 
 

Dykning med handicappede 
Af John Møller Nielsen 
På vores instruktørseminar i Roskilde var der 
et indlæg omkring handicappede og dykning. 
Der findes en organisation der hedder 
http://www.ddivers.org (disabled divers) 
De uddanner instruktører og hjælpere til at 
kunne dykke med handicappede. 
Handicappede personer sidder ikke altid i en 
kørestol, og for nogen ville det måske være 
en kæmpe oplevelse at få lov til at dykke. 
Søndag den 25. august afholdes der store 
handicap dag ved Horsens Forum, hvor 
mange klubber i Horsens kommer og 
fortæller om hvilke muligheder man kan 
tilbyde handicappede i klubberne. 
Vi arrangerer prøvedyk for dem der har lyst, 
og det eneste krav er at man skal kunne 
trække vejret ved egen hjælp. 
Vi går ikke efter at uddanne handicappede til 
et CMAS bevis, da det jo kræver en OK 

lægeerklæring, men mere efter at give dem 
en rigtig god oplevelse i et vægtløst miljø, 
hvor det reelt intet betyder om man mangler 
noget fysisk. 
Undertegnede og Klaus Vest fra Dykanden 
har søgt lokale fonde om midler til en 
instruktør-uddannelse (overbygning) og indtil 
videre har vi fået 10.000,- kr. til dette formål 
fra Eniro fonden. Planen var at to instruktører 
fra hver klub skulle deltage, men som det ser 
ud lige nu er der kun penge til 2½ person. 
Hvis nogen ligger inde med lidt 
sponsormidler, eller har lyst til at vise hvad 
klubben kan, så giv lige besked til mig. 
Har du venner eller bekendte med et 
handicap, så inviter dem endelig til Horsens 
Forum denne dag. 
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Åbning af Salling Aquapark i Glyngøre 
Af John Møller Nielsen 
På vegne af DSF kørte Kim fra Dykanden og 
undertegnede til åbningen af dette nye 
dykkermål. HKH Kronprins Frederik skulle 
åbne parken officielt, og hele Glyngøre var 
finpudset, og alle Dannebrogsflagene var 
hejst. 
Dykkerparken består af forskellige 
nedsænkede ting. Det er en Leopard 1 
kampvogn, en svensk minestryger samt et 
kunstigt stenrev. Det hele ligger med 
svømmeafstand imellem delene, selvom det 
vil være en god ide at blive sejlet derud i en 
gummibåd. 
Kronprins Frederik fik det første officielle dyk 
på stedet, sammen med de lokale dykkere. 
Efterfølgende var der frokost med de lokale 
spidser og en reception for indbudte. Som 
formand for Dykkerudvalget deltog Kim fra 
Dykanden i receptionen, hvor også de lokale 
dykkere var med. 
Efter receptionen var der uddeling af CMAS* 
dykkercertifikater, og her var det Kronprinsen 
der uddelte dem. Det glemmer de nye 
dykkere nok aldrig, og jeg tror også at det 

bliver lidt svært at få ham til Horsens og 
uddele certifikater. 
Jeg deltog i en stand for DSF, hvor vi gjorde 
reklame for forbundet. Vores store strandflag 
var stillet op strategiske steder, og man kan 
heller ikke undgå at se dem på de mange 
billeder og videoer der blev taget. Se den 
lokale TV kanals indslag her. 
Pia fra DSF biologiudvalg havde taget en 
masse plastikkasser med, med et indhold af 
forskellige ting fundet i havet aftenen før. Der 
var to hummere, et par krabber samt en 
masse andet liv. Pia er en glødende fortæller, 
og nu ved jeg meget mere om hummere end 
jeg gjorde før. Det samme gør en masse 
andre mennesker, inklusiv de små 
skoleklasser der kiggede forbi. Den ene 
krabbe hed efter sigende Benny Bomstærk 
fordi den ville slås hele tiden.  
Mange var efterfølgende henne og røre eller 
løfte hummerne, efter at Pia eller 
undertegnede instruerede dem. 
Kronprinsen var selv henne og løftede 
hummeren, og Pia i rød DSF trøje, forklarede 
ham lidt om hummeren. 
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Nogen vil sikkert spørge om hvad der skete 
med de to hummere... De findes ikke 
længere, og iflg. Kim smagte de rigtig godt. 
Vi tror på at Kronprinsen havde en rigtig god 
og afslappet dag, og han fik snakket med en 
masse almindelige mennesker. Da han kørte 
hjem i kronebilen fik vi lige royalt ”thumbs up” 

tegn fra ham selv, og så gjorde det jo ikke 
noget at det var en lang dag inden vi var 
hjemme igen.  
Salling Aquapark bliver destinationen for 
næste års dyk med Dykkerudvalget, men 
måske skulle vi lige lave en klubtur derop før 
det. 
 

 
 

Nyt fra uddanelsesudvalget  
Af Jens Skovgaard 
 
Årets CMAS* elever 
har nu alle gennemført 
deres dyk i åbent vand 
med tilfredsstillende 
resultat og nogle gode 
oplevelser. Det betyder 

at Berit, Jan og Morten nu er certificerede 
CMAS* dykkere. Dermed er de klar til at 
samle en masse erfaringsdyk og om de 

måtte have interesse - at gå i gang med 
Nitroxcertifikat og CMAS**. 
 
Til lykke til hver enkelt med vel udført 
uddannelse 
 
Næste hold starter traditionen tro i sidste 
halvdel af oktober og varer til hen i 
slutningen af maj måned 2014 eller lidt 
ind i juni måned hvis vejret driller 

Nitrox-kursus 
Af Jens Skovgaard 
En god og naturlig efteruddannelse 
efter CMAS* eller i forbindelse med 
uddannelse til CMAS** er nitrox et 
rigtig godt springbræt. Ikke fordi vi kan 
levere nitrox i klubben, men kommer 
man på dykkerferie er det muligt på de 
fleste dykkercentre. En del Live-aboard 
arrangører har det efterhånden som 
standard på deres ture.  
 
Dykkemæssigt er der nogle regler man 
absolut skal overholde, men til gengæld 
kan man få større sikkerhed og kortere 
overfladetider. Med dykkecomputer vil 
det ofte være muligt at opnå et ekstra 
dyk pr dag, idet kvælstofbelastningen 
reduceres 
 
Forudsætningerne er bestået CMAS* 
sportsdykker og gyldig lægeerklæring. 
Efter alt det besvær giver det dig 
mulighed for at dykke med 
oxygenberiget luft op til 40% oxygen.  

Det er et rent teoretisk kursus som vi 
planlægger at afholde: 
 

• Torsdag den 24. oktober  
kl. 19.00 – 21.30 med intro-
duktion og de grundlæggende 
begreber 

• Lørdag den 26. oktober  
kl. 09.00 - 17.00 hvor vi går ned 
i teorierne og terper dykker-
journaler inden vi slutter af med 
en teoriprøve. 

 
Prisen er 800, kr inkl. teoribog, 
Nitroxtabel og bevis for medlemmer af 
Horsens Dykkerklub.  
Har du anskaffet eller kan låne noget af 
undervisningsmaterialet reduceres 
kursusprisen tilsvarende. 
Giv mig eller John et praj, hvis du er 
interesseret. Så får du den nøjagtige 
pris, nå vi har beregnet den + et 
girokort til kursusafgiften. 
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Kalenderen 
Dato ugedag KL: Aktivitet Ansvarlig 
Juni     
14—15-16 
Juni 2013 

Weekend  dykke-hygge og 
familietur 

Hele klubben 

16-06-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Karin 
23-06-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: John 
   Sommerferie  
     

Juli     
   Sommerferie  
   Men det er tilladt at 

aftale dyk alligevel 
 

     

August     

07-08-2013 Onsdag 20:00 Klubmøde Formanden 
18-08-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Bo 
25-08-2013 Søndag ?? Store handicapdag 

Forum Horsens 
Formanden 

25-08-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Hans Henrik 
     

September     

01-09-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jens 
04-09-2013 Onsdag 20:00 Klubmøde Formanden 
07-09-2013 Lørdag  Klubfest  
08-09-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jess 
15-09-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Stefan 
22-09-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Bent 
29-09-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt Karin 
     
     
     
 

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes til Jens Skovgaard på mailadressen: 
jens.skovgaard@stofanet.dk  Senest mandag den 9. september 2013 
 
 

 


