Den lokale dykkersprøjte
Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring:
1. januar
1. april
1. juli
1. Oktober
Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse:
1. december
1. marts
1. juni
1. September

Sallingsund Sportsdykkerklub
Sallingsund Sportsdykkerklub er stiftet i Roslev den 1. oktober 1974, og er registreret under
Dansk Sportsdykker Forbund som klub nr. 33 i kreds 1. Alle klubbens medlemmer er
medlem af Dansk Sportsdykker Forbund.
Bestyrelsen:

Formand:

Mick Hellegaard

Kontakt: Uddannelse

Næstformand:

Nic A. Bitsch

Bladudvalget

Kasserer:

Mitsie Kruse

Hegnet og fondsudvalg

Sekretær:

Ejner Pedersen

Junior og turudvalg

Bestyrelsesmedlem:

Morten Bache

Teknisk og UV-rugby

Suppleanter:

1. Michael B. Johansen

2. Tommy Krogh

Revisorer:

1. Svend Åge Jakobsen

2. Per H. Veile

Teknisk udvalg: Morten Bache
Bo Hansen
Gert Laursen

Blad udvalg: Bo Thomassen
Tommy Krogh
Nic A. Bitsch
Stof til bladet
sendes til

Hegnet udvalg: Bent Kristensen
Per H. Veile
Svenning Sørensen

Tur udvalg:

Ejner Pedersen
Morten Bache

Junior:

Svend Åge Høj
Jan Opstrup

UV-rugby:

Per H. Veile
Kim Jeppesen

Uddannelse:

Mick Hellegaard
Finn Sørensen

2

blad@sallingsundsports
dykkerklub.dk

Bestyrelsesmøde 2/11 2004
Post:

Refusions skrivelse fra SISK.
Medlemslister fra DIF.
Brev om ny formand fra DSF.
Tilbud på defilibrator og genoplivnings udstyr + kursus fra
Cardiostart.
Økonomi: Vi opsiger vores fastnetabonnement.
Vi beder fondsudvalget om at søge midler defilibrator og
genoplivnings udstyr + kursus.
Teknik:
Der mangler stadig at blive lavet luftanalyse.
Morten har haft ringet til de fleste aktive dykkere, angående den
forsvundne klub automat. Men uden held.
Flaske eftersyn og førstehjælp d. 16/1 05 kl. 9.00-12.00 og
13.00-18.00,
og sikkerhedsprøve alle onsdage i februar, annonceres i klub
bladet.
Tur:
10 Personer drager mod Norge, nærmere bestemt Flekkefjord,
fra d. 13/11–15/11 04.
Ejner laver turplan.
Hegnet:
Klubfesten forløb fint, og det løb næsten rundt. 40 personer
mødte op.
Bowling havde deltagelse af 11 personer. Gert skriver referat.
Fastelavn d. 13/2 05 annonceres i klub blad.
Blad:
Benny sætter vores kalender på hjemmesiden.
Junior:
Junior udvalgsmøde d. 23/11 04 kl. 19.00 hos Nic. Vi skal have
lavet en aftale, med junior udvalget, om uddannelse af junior.
Det ligger ikke helt klart med afregningen i forhold til senior
uddanelse.
UV:
Hundahl undersøger stadig priser og muligheder for nye uv
hætter.
Uddannelse: Intro aften d.31/1- og 2/2 05 kl.20.00 Cmas* uddannelse
starter 23/2 05. 4-5 stykker + juniorer har indtil videre udvist
interesse.
Cmas** starter til september.
Evt:
Mitsie annoncerer general forsamling d. 28/1 05 - og
udvalgsmøde d. 21/2 05 kl.19.00 i klubbladet.
Næste møde Tirsdag d. 14/12-04 kl. 19.00.
Ejner tager kage med.
Derefter igen d. 18/1 05.

3

Tillykke med (videre) uddannelser
CMAS**
Søren Bidstrup
CMAS***
Kurt M. Christensen
Mitsie Kruse
Nic Astrup Bitsch
IANTD – nitrox gas / blender
Mick Hellegaard
Nic Astrup Bitsch
Defibrillator (hjertestarter)
Anna Sofie L. Freudendahl (svømmeklubben)
Claus Veile (svømmeklubben)
Mick Hellegaard
Mitsie Kruse (svømmeklubben)
Livredder
Anna Sofie L. Freudendahl (svømmeklubben)
Ejner Pedersen
Mick Hellegaard
Mitsie Kruse (svømmeklubben)
Nic Astrup Bitsch
Svend Åge Høj

Så siger klubben tak igen!

SSDK, har igen været privilegerede.
Klubben er blevet sponseret følgende elektronisk udstyr:
1. Søkortsplotter med farveskærm
1. Ekkolod
Begge dele er blevet monteret i den store gummibåd
Vi siger 1000 TAK til:
Skive Automatic ApS
v/ Kurt M. Christensen
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Flaskeeftersyn
SØNDAG DEN 16/1-2005 KL.9.00 – 12.00.
Husk at dine flasker + ventiler skal efterses og kontrolleres 1 gang årligt, ved
klubbens flaskeeftersyn, hvis du ønsker at benytte dem i svømmehallen eller
i åbent vand.
Husk at flaskerne SKAL være rengjorte til denne dag.
Klubben vil sørge for brød m.m. til favorabel pris.
Skulle du være forhindret i at møde op personligt, (kræver en meget god
undskyldning), må du lave en aftale med teknisk udvalg, om at få godkendt
dine flasker.
Vi gider ikke alle de der, ”kan i ikke lige” folk der kommer flere uger efter.
Flasker til trykprøvning skal afleveres i klubben, adskilte og mærkede med
navn, SENEST SØNDAG DEN 16/1-2005. Betaling til teknisk udvalg ved
aflevering, (200 Kr. Pr. Stk.)
Ingen penge - ingen trykprøvning.
På gensyn fra Teknisk Udvalg.

Førstehjælp
SØNDAG DEN 16/1-2005 KL. 13.00 – 18.00.
Klubben afholder igen i år førstehjælps repetitionskursus for alle aktive
medlemmer.
Husk at hvis du er aktiv dykker, skal du have førstehjælps kursus minimum
hvert andet år.
Kurset afholdes i kælderen under svømmehallen, og er gratis for alle aktive
medlemmer.
Husk at det skader ikke at få det genopfrisket. Hellere en gang for meget,
end en gang for lidt .
Tilmelding på listen herunder:
På gensyn fra CMAS ** instruktør, Mick Hellegaard
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Intro for nye dykkere
Klubben afholder introaften for nye dykkere,
mandag den 31.01.05 og onsdag den 02.02.05 kl. 20.00.
Her er alle der er interesseret i at vide mere om CMAS
sportsdykkeruddannelsen velkomne i Durup svømmehal.
Husk badetøj.
På gensyn
CMAS instruktør
Mick Hellegaard
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Norgestur
Torsdag den 5. maj til søndag den 8. maj.
Ja, så er den gal igen. Vi har igen stablet en norgestur på benene.
Planen er at vi skal til Flekkefjord, hvor vi bl.a. Skal dykke på ”Gudrun”.
Vi sejler fra Hirtshals torsdag kl. 01.15, og er i Kristianssand kl. 07.00.
Vi regner med at skulle bo i dykkerklubbens hus i Flekkefjord, men det er
ikke bestemt endnu.
Ankomst til Hirtshals igen søndag kl. 23.45.
Prisen for denne fantastiske weekend, vil være
fuldstændigt bindegale pris af 1.500,- kr. alt inklusive.
(Dog ikke lommepenge).

i omegnen af den

Krav for deltagelse er minimum CMAS** eller tilsvarende.
Tørdragt anbefales kraftigt, da vandet er ca. 5 grader.
Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger.
Tilmelding, HURTIGST MULIGT, dog senest onsdag den 16. marts.
Depositum Kr. 1000,-, ellers ingen tilmelding.
Tilmelding til Mick Hellegaard på tlf. 97 59 16 49 / 25 22 82 00.
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Norge i November 2004
12 til 15. november havde Mick
igen påtaget sig det store
arbejde at arrangere
Norgestur.
Denne gang til Krestiansand
med afgang fra hegnet fredag
aften ved 21.30 tiden.
Vi var 7 SSDKèr + Jens ude fra
vestkysten et sted og vores
kære 2. skipper og
undervandsfotograf fra Skagen
John Andersen.
Båden var 2 timer forsinket fra
Hirtshals grunder en kuling fra
vest, båden gyngede en hel
del, men da Ejner ikke var med
var der ingen der brækkede
sig.
Vi fik vores fine hytter,
morgenmad og så gik det de
200 meter ned til bådebroen
hvorfra vi kunne sejle til de mange vrag som lå i fjorden.
1 dyk var på skoleskibet, et gammelt forfaldet træskib på ca. 20 meters
længde, der var også en påhængsmotor og en Ford transit parkeret på
bunden, et udmærket dyk men bestemt ikke i verdensklasse.
Tilbage i hytterne fik vi en gang rugbrød imens flaskerne blev pumpet.
Pumpningen tog lang tid da vi havde 3 tek-dykkere med. De skulle helst
tømme flaskerne inden de kunne pumpes igen, da flaskerne først skulle
fyldes med ren ilt, inden det var kompressorens tur, for der ved at opnå en
iltprocent på max 50, det giver
en længere dykkertid og
afkorter dekotiden, men
samtidig begrænser det også
dybden pga. iltforgiftning.
2. dyk blev et naturdyk ikke
langt fra naturhavnen. Dykket
var udmærket men ikke
imponerende, men det var
derimod ventetiden oppe i
båden i mens hold 3 og 4
dykkede. Der var en fantastisk
solnedgang over Kristiansand,
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som blev afløst af en flot stjernehimmel, så er det bare sagen og være
standby.
Dag 2 skulle vi
dykke på et
verdenskendt
vrag,
fragtskibet
Seattle som lå
fra ca. 28 til 70
meter.
Vraget var
imponerende
stort, det var et
tysk fragtskib
som blev
sænket af Tyskerne selv ved en fejl under invasionen af Norge, skibet drev
brændende rundt i 3 dage inden det sank.
John Andersen har hele historien bag vraget, som vi håber at kunne bringe i
det næste klubblad.
Vandet var 11 grader varmt og sigten en 7-8 meter.
Efter en god gang mad, en gang flaskepumpning og en lille lur tog vi bilerne
ind til den lokale flyveplads, for ud for
flyvepladsen skulle der ligge en tysk
vandflyver fra anden verdenskrig på
ca. 30 meter vand.
Flyveren lå kun omkring 75 meter fra
land, så vi svømmede ud til bøjen og
gik lige ned på en af flyets 3 store
motorer, her var sort som i en negers
røv med lyset slukket.
Vi svømmede hen over den ene vinge,
videre ud i mørket efter en snor som
var bundet til vraget, efter 10 meter
kom vi til cockpittet hvor man
forsigtigt kunne sætte sin ned, der
strittede ledninger ud der vor
instrumenterne engang havde siddet,
begge styrepinde var der stadig, det
var fedt at prøve, man kunne nemt
forestille sig hvordan cockpittet havde
set ud.
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Da vi kom op efter et godt dyk var det allerede ved at blive mørkt, så de
sidste 2 hold fik et nat dyk, hvilket gjorde at en sprang fra.
Efter en super gang aftens mad, viste John Andersen lige som aftenen før,
videooptagelser fra vragene, fedt at have en så god fotograf med, dog
ærgerlig at det var Mitsie der var motiv hver gang, men under vandet siger
hun heldigvis ikke noget, og John plejer nu også at være god til at sætte
musik til optagelserne, så dem kan det godt anbefales at se.
3. og sidste dag skulle der dykkes på vraget at Tom B. Der var en rimelig
lang sejlads i gode bølger, så vi sprang fra og tog i stedet på sightseeing i
fjeldene.
Det var efter sigende et godt dyk trods en træls tur frem og tilbage. Det blev
vist ikke bedre af at der blev sejlet en omvej tilbage, til trods for at båden
var udstyret med helt nyt navigations udstyr.
Så var der kun rengøringen tilbage og så hjem med færgen, vandet var
blevet lidt roligere så det gik fint. Vi sagde farvel til John og kørte i høj fart til
Durup. Vi var
færdige ude på
hegnet ved 2
tiden om natten.
Vi siger mange
tak for en god tur
med nogle fine
vrag, eneste
minus var de
korte dage som
huserer i Norge
på denne årstid,
så det blev aftalt
at turen næste
gang ikke skal
være senere end
begyndelsen af
oktober måned.
MVH
Dorte og Claus
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Sikkerhedsprøve
OBS !! OBS !! OBS !!
 Sikkerhedsprøven aflægges alle onsdage i februar
Hvis du er forhindret, skal du kontakte en fra Teknisk Udvalg.
 Prøven aflægges i svømmehallen, EFTER UV.
 Prøven skal som bekendt ikke bestås, men - hvis du vil ud at dykke, SKAL
ALLE prøvens punkter minimum forsøges gennemført.
Sikkerhedsprøven udføres parvis, altså 2 dykkere sammen. Begge dykkere
skal være iført: Maske, finner, snorkel, vest, regulator og tank.

-

-

-

Opgave 1
”Dykker 1”, er på bunden af det dybe.
”Dykker 2”, dykker UDEN brug af regulator, ned til sin makker, tager hans
octopus som luftforsyning, og fjerner derefter ”dykker 1’ s” maske.
På denne måde svømmer makkerparret nu 100 m. under vandet.
Dykkerparret bytter roller og laver det hele en gang til.
Opgave 2
På bunden af det dybe, tager begge dykkere alt udstyr af, går til
overfladen, dykker ned og tager alt udstyr på igen.
Opgave 3
”Dykker 1”, bjærger ”dykker 2”, 50 m.
Efterfulgt af bjærgningen, fjerner bjærgeren alt udstyr fra begge dykkere,
og hiver sin makker op på bassinkanten.
På bassinkanten, fortsætter bjærgeren med at vise og forklare, trinvis
førstehjælp, afsluttende med aflåst sideleje.
Dykkerparret bytter roller og laver det hele en gang til.

Under den trinvise førstehjælp i opgave 3, vil ”sensor” stille nogle spørgsmål
til bjærgeren, ang. førstehjælp og dykkerfysiologi.
Opgave 4
- Genoplivningsudstyr samles og anvendelse forklares.

Der afholdes førstehjælpskursus søndag den 16/1-2005
TILMELDING PÅ LISTEN I KLUBBEN
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Generalforsamling
FREDAG D. 28. JANUAR 2005 KL. 19.00
I KLUBBENS LOKALER
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab forelægges
4. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d.
14. januar 2005)
5. Valg af bestyrelse og (2 revisorer).
På valg: Mitsie Kruse, Morten Bache og Nic A. Bitsch
6. Eventuelt
Mellem punkt 5 og 6, afsløres:
ÅRETS DYKKER 2004 (HUSK at stemme).
Klubben serverer selvfølgelig lidt mundgodt.
Med venlig dykkerhilsen
Bestyrelsen

Debatoplæg til generalforsamlingen
Vi er nogle stykker der har talt om at genoplive den gode gamle
Elsegårdetur, og vil i dette forum allerede nu høre om der er interesse.
Som i sikkert har hørt var vi sidste år 3 par og en del juniorer og deres
mødre (tak til dem) af sted og jeg må nok erkende at der kom en del gamle
minder frem fra den tid hvor næsten hele klubben var af sted.
Jeg tror nok jeg på alle deltagers vegne kan sige at det var en god tur. Hvis
det viser sig at der er interesse for en sådan tur står jeg gerne for at
arrangere den. Planen er at det hele skal ske "ja hvem vil have et gæt" i Kr.
Himmelfartsferien 2005.
Vi kan uden problemer leje os ind på campingpladsen i Elsegårde. Her bor vi i
hytter eller medbragt campingvogn. Vi dykker lidt syd for pladsen ud mod
øen Hjem, her er dybder mellem 6-18 meter.
Mere herom på generalforsamlingen.
Har i spørgsmål eller andet ring til mig på 23.33.31.81 eller E-mail på
erich.boerner@get2net.dk
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30 års jubilæumsfest
Efter der efterhånden er gået nogen tid siden nogle ihærdige
erhvervsdykkere / lokale beboere stiftede Sallingsund Sportsdykkerklub i
forbindelse med Sallingsund broens opførelse, jaa så kunne vi såmen afholde
30 års fødselsdag den 2 OKT 2004.
Alting skal jo tages med maner, så bestyrelsen nedsatte først på året et
udvalg, der skulle sikre en kanon fest.
De første par måneder gik med at undersøge hvilken type af fest det skulle
være, forslagene gik fra karneval til gallafest.
Inden indbydelserne blev sendt ud blev det besluttet at der hvor der var
størst tilslutning til, ville være til en ganske alm. fest med masser af godt
mad og plads til en sving om.
Lørdag den 1. Okt.
Klokken blev hen ad seks og folk strømmede til Nautrup forsamlingshus.
Alle var vist kommet og Formanden bød alle velkommen fra nær og fjern og
overlod herefter aftenen til alle os!
Festudvalget havde allieret sig med Slagter og Kokken fra Durup, så der blev
ingen ting at pege fingre efter på den konto, bortset fra at vi vist spiste lidt
for meget. Tiden gik og stemningen blev højere og højere i takt med, at der
blev flere og flere tomme flasker på bordene. Engangskamera var lagt ud på
de enkelte borde. Det ses helt tydeligt, at de er blevet brugt flittig, jeg vil
bare sige at vi have selvfølgelig lavet hård censur før vi udvalgte et par
stykker her til bladet. (Resten kan ses i klubhuset).
Midt under festen måtte alle til at finde deres indgangs billetter frem igen, for
der var kæmpe udtrækning af gevinster på indgangsnummeret. Nogle numre
faldt bedre ud end andre, da præmierne strakte sig fra at tage tjansen som
oprydder dagen efter til de lidt mere heldige hvor der blev udelt lamper,
dykkerlygter, gavekort, mm.
Aftenen forsatte med masser af godt humør, festen sluttede hen ved tre
tiden, og alt var forløbet planmæssig som festerne altid gør i SSDK.
Mvh
Per H. Veile
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