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Bestyrelsesmøde den 14/12 2004
Post:

Rugby turnering i DSF.
Rettelsesblade til mappen med ”Psykologisk krise hjælp”

Økonomi:Vi har skiftet penge institut, fra Sparbank Vest til Morsø
Sparekasse, Glyngøre afdelingen.
Der skal tilføjes en vedtægt om hvem der har beføjelse til at hæve
penge på klubkontoen.
Teknisk: Der mangler stadig at blive lavet luftanalyse.
Den forsvundne klub automat er dukket op!
Morten laver hylde til Triplex-filteret.
Mick eksperimenterer med 230volt motor, som alternativ til benzin
motor, på den lille kompressor.
Klubautomater skal sendes til service til januar.
Tur:

Ejner laver tur plan for 2005.
Uge 18 Norges tur, Flekkefjord. Uge 31, Sveriges tur. Uge35,
weekendtur med uddannelse/generhvervningskursus.

Hegnet: Per har skrevet om klubfest og annoncerer tøndeslagning i bladet.
Blad:

Udkommer måske til tiden denne gang! Bo afventer Norges referat
fra Claus Benzon.
Bladudgivelser nedsættes til 3 gange om året. Den 1/1, 1/5 og den
1/10.

Junior:

Kontingentet stiger med 5n kr. for juniorer med lægeerklæring.

UV:

Nye UV hætter er indkøbt og indviet.

Uddannelse: Reklame spots på radio Skive for uddannelses start bliver igen i
år sponseret af Peter Nørgaard ”Profil optik”.
Evt:

Mitsie annoncerer general forsamling d. 28/1 05 - og udvalgsmøde
d. 21/2 05 kl.19.00 i klub bladet.
Næste møde fredag d. 14/1-05 kl. 19.00.
Morten tager smørebrød med.
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Bestyrelsesmøde den 14/01 2005
Post:

Bestyrelsesreferat fra DSF.
Indkaldelse til stormøde i SISK ang. fremtiden i Skive
storkommune

Økonomi:
Diskussion om pristalsregulering på kontingenter i stedet for de
store stigninger med års mellemrum.
Teknisk:

Luftanalyse er udført og tilfredsstillende.
Morten har lavet hylde til Triplex-filteret.
Service på klubautomater udskydes til februar, da de skal bruges til
introaftener.

Tur:

Norges tur i kristihimmelfartsdagene.
Eriks oplæg til familie tur til Djursland er drøftet. Det er et rigtigt
godt initiativ, men vi er kede af at det bliver lagt på samme tid som
Norges tur, da det uundgåeligt vil splitte klubben. Af de som har
givet tilsagn om at deltage i Norges tur, har flere tilkendegivet at de
også er interesseret i at deltage i familie turen.

Hegnet: Hegnet gør et godt stykke arbejde og bruger bladet.
Blad:

Det er ønskeligt med bladforside med farvebillede.

Junior:

Intet at bemærke.

UV:

God tilslutning.

Uddannelse: Nic er indstillet til Instruktør uddannelse og deltager i
uddannelsen at det nye hold i år.
Der er lavet uddannelsesplan for 2005.
Evt:
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Indkomne forslag til general forsamling er drøftet.
Morten sørger for smørebrød og kage til generalforsamlingen
Generalforsamling fredag d. 28/1-05 kl. 19.00.
Udvalgsmøde d. 21/2 05 kl.19.00.

Sverigestur
Torsdag den 4. august til søndag den 7. august.
Så skal vi af sted igen. Vi har arrangeret en lille smuttur til Sverige.
Turen går til området omkring Marstrand, Lysekil og Väderöerne som ligger
lidt nord for Göteborg. Området her byder, (hvis vejret tillader det), på gode
naturdyk, men også flere gode vragdyk, på moderate dybder.
Der vil være mulighed for at beundre nogle af de store hummere der findes i
svenske farvande, men husk, ”nok se men ikke røre”, da alt undervandsfiskeri
er forbudt i Sverige.
Vi skal bo ombord på Skawdyk`s kutter ”Oberon”.
Vi sejler fra Skagen torsdag aften, og er tilbage igen søndag aften.
Transport til og fra Skagen vil foregå i egne biler.
TILMELDTE DYKKERE AFTALER SELV KØRSEL.
Prisen for denne fantastiske weekend er ca. 1000 kr. alt inklusive.
Minimum CMAS** sportsdykkere eller tilsvarende har førsteprioritet til
turen.
Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger.
Tilmelding fra og med den 1. maj kl. 17.00
Efter først til mølle princippet. Der er kun 14 pladser.
Tilmelding til Mick Hellegaard på tlf. 9759 1649 / 2522 8200.

Nye retningslinier for CMAS sportsdykkere
På repræsentantskabsmødet for Dansk Sportsdykker Forbund i april 2004
blev det vedtaget, at DSF´s retningslinier for CMAS sportsdykkere skulle
ændres, så de fulgte CMAS´ internationale retningslinier. Det resulterede i at
der i efteråret 2004 blev udsendt nye retningslinier samt uddannelsesplaner
for CMAS sportsdykkere.
De nye retningslinier lyder som følger:
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En CMAS* sportsdykker, må dykke i åbent vand til max. 18 meter - uden
dekostop, sammen med en min. CMAS** sportsdykker som har min. 50
loggede dyk.
En CMAS** sportsdykker må dykke i åbent vand til max. 35 meter - uden
dekostop, sammen med en sportsdykker af min. samme niveau som sig selv.
En CMAS*** sportsdykker må dykke i åbent vand til dybder over 35 meter,
med dekostop, sammen med en sportsdykker af minimum samme niveau som
sig selv.
Dette gælder uanset hvornår beviset er udstedt.
CMAS** Instruktør
Mick Hellegaard

Norgestur
Vi har igen stablet en Norgestur på benene. Den foregår fra torsdag den 29.
september til søndag den 2. oktober.
Vi tager til Kristianssand, hvor vi bl.a. skal dykke på ”M/S Seattle”.
Vi sejler fra Hirtshals fredag kl. 01.15, og er i Kristianssand kl. 07.00.
Vi skal bo i hytter på Dvergsnestangens camping.
Prisen for denne weekend, vil være ca. 1.500,- kr. alt inklusive.
Krav for deltagelse er minimum CMAS** eller tilsvarende.
Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger.
Tilmelding, HURTIGST MULIGT, dog senest søndag den 28. august.
Depositum Kr. 1000,-, ellers ingen tilmelding.
Tilmelding til Mick Hellegaard på tlf. 97 59 16 49 / 25 22 82 00.

Vigtig info vedrørende betaling af kontingent
 Betalingsdato for kontingent er ændret. Sommerkontingent skal nu
betales SENEST D. 15. MAJ (vinter betales stadig 1. november)
 Rykkergebyr ved for sen indbetaling er stadig kr. 50.00.
 Al aktiv klubkontingent er fra januar 2005 pristalsreguleret. Der
reguleres en gang årligt. Dette er for at undgå pludselige og store
stigninger.
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 Juniorkontingent er opdelt i 2 forskellige priser. Én pris for begyndere.
En anden og lidt dyrere pris for øvede, som bruger flasker. Dette
skyldes klubbens udgifter til vedligehold af materiel.
 Kontingentindbetaling kan IKKE TILMELDES PBS.
 Hvis du betaler via HOMEBANKING så husk, at det er et ID nummer
der står på girokortet, og altså IKKE et kontonummer. Dette betyder at
du indbetaler på et nyt nummer hver gang, og derfor IKKE bør tilføje
SSDK i dit kreditorregister.
På forhånd TAK, for din RETTIDIGE kontingentindbetaling.
På bestyrelsens vegne
Mitsie

Runde fødselsdage 25
Allan H. Olesen
09. september
30 år
Bo Hansen
07. juli
40 år
Carsten Svenningsen 17. april
50 år
John Boll
10. oktober 40 år
John Gamskjær
10. september 50 år
SSDK ønsker et STORT tillykke med ”de runde dage”. Alle fødselarer er
meget velkomne til, at give en ”lille en” i klubben!!
På bestyrelsens vegne
Mitsie

Årets dykker 2004
Ved klubbens årlige generalforsamling d. 28. januar 2005, blev
ÅRETS DYKKER afsløret.
Nr. 3:
Nr. 2:
NR. 1:

Gert Laursen
Morten Bache
BENT KRISTENSEN
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Vi ønsker Bent TILLYKKE og, som alle andre der har opnået denne
eftertragtede titel, kan Bent nu glæde sig over 1 års abonnement på ”DYK”,
betalt af klubben.
På bestyrelsens vegne
Mitsie

Goddag  og farvel 
Sallingsund Sportsdykkerklub, vil gerne byde følgende nye medlemmer,
VELKOMMEN i klubben.
Anna Sofie L. Freudendahl
CMAS**, Nitrox Basic
Carsten Svenningsen CMAS* kursist
Frank Ditlevsen
CMAS* kursist
Lasse Weber
CMAS* kursist
Martin Svenningsen
CMAS* kursist
Samtidig vil vi gerne sige farvel, og måske på gensyn til:
Bjarne Dølby
Brian Schou
Claus Holmgaard
Erik S. Kristensen
Hans Jensen
Jørgen Dahl
Jørgen S. Kobberø
Lars Jensen
Michael Hansen

UV
CMAS**
CMAS** (passiv)
Junior
UV
CMAS*** (passiv)
UV
UV
CMAS** (passiv)
På bestyrelsens vegne
Mitsie

CMAS ** Sportsdykkeruddannelse
Sallingsund Sports Dykker Klub afholder CMAS** sportsdykker kursus i
august / september, for uddannede CMAS* sportsdykkere.
Kursusindhold:
Teoretisk undervisning omhandler:
Planlægning og organisering af dykning
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Luftforsyning
Dykkerjura
Dekompressionstabel
Åbentvands undervisning omhandler:
Dykning fra mindre båd
Kompassvømning
Dybdedykning
Multidykning og dekodykning
Natdykning
Kursusoversigt:
DAG:
DATO:
TIDSPUNKT:
AKTIVITET:
Torsdag
11.08.05
18.45 – 22.00
Torsdag
18.08.05
18.45 – 22.00
Torsdag
25.08.05
18.45 – 22.00
Torsdag
01.09.05
19.00 – 20.00
Lørdag
03.09.05
09.00 – ?
Søndag04.09.05 ?
- 17.00
åbent vand
Søndag
11.09.05
09.00 - 17.00
Søndag
18.09.05
09.00 - 17.00

teori
teori
teori
teoriprøve
åbent vand
åbent vand
åbent vand

OBS! Kursisten skal foretage min. 6 uddannelsesdyk, før prøveaflæggelse
Kursuspris: Kr. 1500,Information samt tilmelding:
CMAS** Instruktør Mick Hellegaard 97 59 16 49 / 25 22 82 00

Fastelavn med tøndeslagning i Glyngøre havn.

Søndag den 6. feb. kl. 13.30 afholdte klubben tøndeslagning i/på Glyngøre
havn.
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Det var første officielle opgave for det nye Hegnetudvalg, som kun havde haft
1 uge til forberedelserne.
De aktivt deltagende medlemmer var: Mick, Mitsie, Morten, Ejner, Finn og
Bo, desuden var der support fra Hegnetudvalget (Erik og Søren),
familiemedlemmer samt nysgerrige forbipasserende.
Alle var klar og udklædt til tiden, og der herskede en lystig stemning på
havnen mens folk kommenterede hinandens udklædning eller mangel på
samme.
Tønden som var blevet vandet flittigt i den forgangne uge var spændt ud over
vandet og de deltagende slog alt hvad de kunne, så efter nogle runder fik Finn
et godt slag ind og blev dermed Kattekonge. Efter endnu et par runder
sluttede Mick af i fornem stil, og blev dermed Dronning. Deltagerne var på
dette tidspunkt også klar til at forlade vandet, da det trods deres tørdragter og
anseelige spæklag var lidt koldt.
Tilbage i klubhuset hyggede vi os med varm kakao og fastelavnsboller,
desuden havde Morten hjemmebagt kage med, og NEJ det var ikke Morten
som havde bagt, men derimod fru Tina – tak for det.
I klubhuset blev årets bedst udklædte også kåret, og det var førnævnte Morten
(forklædt som cowboy), som vandt den fornemme titel og en flaske Gammel
Dansk, Finn og Mick fik også hver deres flaske, og det blev også til en lille
omgang som afslutning på dagen.
Hegnet

Kåshoved søndag den 20/2
Søndag morgen blev jeg samlet op af Morten, kl. 8.00 ”Sharp”. Vi havde
aftalt at vi skulle ud og dykke ved Oddesund eller Virksund. I mellemtiden
var der så gået ”Søren Bidsstrup” i den. Han ville også gerne med ud og
dykke, men da han er og bliver en kylling ville han dykke lokalt så han hurtig
kunne komme hjem og få varmen igen. Så vi aftalte at mødes, med Bo Hansen
og Søren til kaffe og rundstykker i Lime.
Men først skulle vi over Durup for at hente flasker. Godt på den anden side af
Oddense, ringede Søren for at sikre sig at vi var på vej og havde husket det
hele. ”SHIT”, vi havde glemt Bo’s flaske. Heldigvis kunne vi låne en flaske af
Jesper, da han alligevel ikke selv bruger den! :o).
Vi kom til Lime, og fik noget godt snak over kaffen.
Så var det ”baggang” til Kås. Morten og jeg kørte i forvejen ud til
parkeringspladsen og begyndte at klæde om. Så ankom Bo og
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Søren, og vi smed vores grej over i Isuzywak’en, som vi så kørte i ud på
spidsen af Kåshoved. Der er pænt ujævnt ude og jeg havde fornøjelsen af at
sidde omme i varerummet.
Så var det iklædning af dykker outfit, samling af udstyr. Her viste det sig at
Apex udstyret kunne blæse allerede på land, hvor Mares’n trods alt skulle i
vandet inden det blæste !!!!. Så for en gangs skyld var der ikke rigtig nogen
der havde nogle spydige kommentarer til mine Sherwood automater ???.
Nå, men efter et kvarter var der styr på de mere eller mindre tvivlsomme
automater og vi kunne påbegynde dykningen. Det var nu ikke noget at råbe
hurra for, men vi nåede da ud på en 3 meter hvor vi havde et par meter i sigt.
Liv var der ikke meget af da det endnu er for koldt.
Efter en lille halv times dyk var vi inde igen. Klar til at nyde synet af en
halvovervægtig blåfrossen våddragtsdykker der klædte om i 4 graders frost! :
o)
Så pakkede vi sammen, og Morten havde denne gang æren af at sidde bagi
under rasleturen hjemad. Det er faktisk imponerende at så ujævnt terræn kan
forceres af en gammel ” Isuzywak”.
Det var, trods et middelmådigt dyk, en rigtig hyggelig tur.
Ejner Pedersen

Nytårskuren 2004
Også i 2004 blev der afholdt nytårskur, læs dykning, i Glyngøre. Sidst på
formiddagen på nytårsaftensdag, var der mødt en lille del af klubbens
medlemmer op. Kun den absolut hårde kerne af hard core dykkere, med hår på
brystet og mellem tænderne. Er flertallet af klubmedlemmerne vandskræk?
Svaret kendes kun af ganske få personer, men vi andre kan jo kun gætte på
årsagen.
De der var mødt op, havde fornøjelsen af godt vejr oven vande. På bunden af
fjorden, var det nok mere grumset og uklart. Det var et dyk i den dårligere
ende af skalaen, men pyt med det, vi var trods alt i vandet, og det var der ikke
mange andre der var. Da alle var på det tørre igen, var det tid for en skål, både
for et dykkermæssigt godt 2004, og med ønsker om mange gode dyk her i
2005. Jeg håber at vi får nogle dyk i år. At mange vil finde tid til at tage med
på vores ture, og måske også prøve noget nyt. Hermed ønsker jeg det bedste i
2005 for SSDK og alle medlemmerne.
Nic Astrup Bitsch

11

