
 

Klubblad 
 

Nr: 2, 2014 
22. Årgang 
 

Dyk sikkert 
Dyk organiseret 
 

www.horsensdykkerklub.dk 
 

I dette nummer: 

Bestyrelse: ........................................................................... 1 

Kontaktpersoner i klubbens udvalg: ................................... 1 

Kære Dykkere ..................................................................... 2 

Strandflag ............................................................................ 2 

CMAS uddannelsen ............................................................ 3 

Dyk med Nitrox .................................................................. 3 

Gl Ålbo ................................................................................ 4 

Kalenderen 2014 ................................................................. 4 

Næste nummer .................................................................... 4 

 

 

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: Jesper Skou  Vinther    
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
 
Efter en lidt sløv start, 
så er der nu kommet 
godt gang i dykningen 
og CMAS* 
uddannelsen er nu 

ved at være færdig. Sigten har ikke 
været det helt store, men vejret har 
vist sig fra sin gode side, på alle 
helligdagene. 
Bedre vejr på dykkerturene var mit 
valgslogan til formandsposten for 10 år 
siden, og i år har dette løfte i hvert fald 
holdt….  
Lige hjemvendt fra Lillebælt efter en 
god dag med et fint dyk med 
efterfølgende grillpølser med det hele, 
så er det lige før at man kan se 
meningen med vores hobby. 
Som sagt på generalforsamlingen, så er 
dette mit sidste år som formand, så 
valgkampen er hermed skudt i gang. 
Vi skal bruge nogle kandidater til næste 
generalforsamling, og jobbet er ikke 
hårdere end at de fleste kan byde ind 
på det. 

Klubben skulle gerne videreudvikle sig, 
og det kan den rette person få som sit 
fornemste arbejde. 
Husk at formanden vælges særskilt på 
generalforsamlingen. 
 
 
 
 

 
Billedet er taget fra det sted hvor vi grillede 
pølser. 
 
- Vel mødt i vandet - 

Divers do it deeper.... 
 
 

Strandflag 
Af John Møller Nielsen 
 
På det seneste klubmøde blev det 
besluttet at købe et strandflag som kan 
bruges til at markere en dykkerbase 
inde på land. 
 
Flaget er nu leveret, og giver os en god 
reklame ude på dykkerstedet. Samtidig 
er der også et par store dykkerflag, der 
kan fortælle andre i området at der er 
dykkere ude 

. 
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CMAS uddannelsen 
Af John Møller Nielsen 
 
Så er alle kursisterne mere eller mindre 
kommet igennem deres uddannelse. 
Der mangler i skrivende stund lige et 
par prøver for 2 af eleverne, men det 
skal de nok klare. 
Stort TILLYKKE til dem alle ☺ 

 
Charlotte 

 
Jacob 

 
Magnus 

 
Patrick 

 
René 
 

 

Dyk med Nitrox 
Af Jens Skovgaard 
 
I horsens Dykkerklub har vi også 
kompetence til at uddanne til dyk med 
iltberiget luft: Nitrox. Det er rent 
teoretisk og der er ikke praktiske dyk til 
den uddannelse. Nitrox er mest 
fordelatigt på dybder fr ca. 15 meter og 
ned til ca. 32. meter. Adgangskravet er 
CMAS* sportsdykkerbevis eller 
tilsvarende. For CMAS** er det et rigtig 

godt supplement, især hvis man 
påtænker at tage på dykkerture med 
dykkercenter sydpå. Kurser kan 
arrangeres efter behov, dog skal vi 
have et vist antal mindst 4 kursister for 
at stable et kursus på benene. Er du 
interesseret, så giv John eller mig et 
praj, så ser vi om vi kan samle et hold. 
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Gl Ålbo 
Den traditionelle dykker-weekend-og-
familietur til Gl Ålbo er i år den sidste 
weekend i juni måned. Er du til luksus, 
så findes der udmærkede hytter til 4 
personer, men det gælder om at være 
hurtig med at bestille, for der er rift om 
dem. Man ankommer i løbet af fredag 
eftermiddag som det nu kan passe 
bedst. Vi plejer at have et aften/natdyk 
om fredagen og 2 – 3 dyk i løbet af 
lørdagen.  
 
Lørdag aften finder vi som regel 
sammen om et par griller og hygger os 
med at tilberede hvad hver enkelt nu 
har slæbt med. 

Søndag kan vi som regel nå et 
formiddagsdyk inden vi skal være ude 
af campingpladsen. 
 
Antallet af dyk afhænger alvorlig meget 
af hvordan Lillebælt har tænkt sig at 
opføre sig. Ved optimale forhold, er der 
mulighed for dybere dyk til CMAS**. 
Ellers er der mest at se på ved dybder 
mellem ca. 4 og  ca.14 – 16 meter. 
 
Pladsreservering, bestilling af hytter 
m.m. forgår direkte til campingpladsen 
tlf: 7557 1116 eller via 
campingpladsens hjemmeside. 

 

Kalenderen 2014 
Dato ugedag KL: Aktivitet Ansvarlig 
JUNI     
01-06-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jens 
04-06-2014 Onsdag 20:00 Klubmøde Formanden 
08-06-2014 Søndag XX:XX Svømmehal  Pinseferie 
15-06-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: John 
22-06-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt Michael F. Kofoed 
27-06-2014 
-29-06-2014 

Fredag 
-søndag 

 Gl Ålbo 
Camping  

Klubweekend. Dyk og 
familiehygge 

29-06-2014   Svømmehal Ferielukket til 10-08-2014 inkl. 
     
August     
05-08-2014 Onsdag 20:00 Klubmøde Formanden 
17-08-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jesper Falk 
24-08-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Stefan 
31-08-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Bent 
     
September     
03-09-2014 Onsdag 20:00 Klubmøde Formanden 
07-09-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Carsten 
14-09-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt:Bo 
21-09-2014 Søndag LUKKET Svømmehal LUKKET pga svømmestævne 
28-09-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: John 
 

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes til Jens Skovgaard på mailadressen: 
jens.skovgaard@stofanet.dk  Senest mandag den 4. september 2014 
 

 


