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Bestyrelsesmøde den 27. februar 2006
1. Post:
Brev fra Tryg-fonden, ang. kystlivredder.
Brev ang. sommerlejr for juniorer
Brev ang. egotrips.dk
Easydive i Ålborg v. Olav Bro, ønsker at gøre opmærksom på at han handler med
udstyr.
Indbydelse fra SISK, til ordinært rep. møde
Indkaldelse til ekstraordinært rep. møde vedrørende opløsning af SISK.
Indkaldelse til rep. møde i SIS.
Indkaldelse til rep. møde i DSF.
2. Økonomi / Fond:
Gennemgået d.d.
Der bevilges penge til indkøb af 3stk BCD-veste med tilhørende 0,4l flasker.
3. Teknisk:
Er der sket noget siden sidst, med hensyn til både mm.?
Der er afviklet sikkerhedsprøver.
Der er enkelte der hvis førstehjælpskursus er mere end 2 år.
4. Tur:
Der er tur til Norge i påsken, alle pladser optaget af 10 personer.
Elsegårdetur i Kr. Himmelfart
Sverigestur i uge 31
Div. uddannelsesture i April og Maj
5. Hegnet:
Fastelavnsfest afviklet i den forgangne weekend.
Husk lige at Hancook har annonce i klubbladet.
6. Blad:
Intet nyt er godt nyt.
Nye udgivelses datoer er: 1/4, 15/9 og 15/12 med deadline en mdr. tidligere.
7. Junior:
Der er gang i den.
8. UV:
Der er rimeligt fremmøde hver gang.
9. Uddannelse:
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Der er startet 8 nye CMAS* kursister.
Vi håber bådene er klar til udendørs sæsonstart.
Nic skal på A2 kursus i April.
De nye kursister bliver undervist i brug af den nye tabel.
10. Eventuelt:
Der drøftes at flytte førstehjælp til Marts/April af hensyn til nye kursister.
Vi skal have fat i de sidste referater hos Ejner.
Der skal indkøbes nyt skilt til årets dykker 2005.
HUSK:
Næste møde den: Tirsdag 2/5

Brød: Lars

Udvalgsmøde den 6. marts 2006
1. Velkomst:
Mick bød velkommen, og orienterede om aftenens dagsorden. Udvalgenes
sammensætning fremgår af side 2 i klubbladet.
2. Bestyrelsen:
Medlemmernes arbejdsopgaver gennemgået, ihh. til klubmanualen.
3. Teknisk:
6 personer i udvalget. De enkelte opgaver iht. til manualen gennemgået.
Følgende opgaver ønskes løst nu: Både og trailere skal serviceres, nye mundstykker
på regulatorer, flasker sendes til trykprøvning. Der skal udføres luftanalyse. Formand
for TU: Lasse Weber
4. Tur:
Orientering om udvalgets opgaver. De ”faste” ture gennemgået, og snak om evt. nye
tiltag. Formand Ejner Pedersen.
5. Hegnet:
Administrerer klubbens sociale liv, og div. gastronomiske fornødenheder.
Klubfest 26/8
6. Blad:
OBS: Nye udgivelsesdatoer: 1/4, 15/9 og 15/12, med deadline 1 mdr. før.
Skriv til blad@sallingsundsportsdykkerklub.dk
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7. Junior:
Intet fremmøde. Opgaverne oplæst fra manualen.
8. UV:
Intet fremmøde. Opgaverne gennemgået.
9. Uddannelse:
Instruktører og hjælpere nævnt. Uddannelsens hovedpunkter gennemgået. Der
undervises i CMAS *, **, og ***. Der afholdes kompressorkursus,
motorbådskørekort og undervisningsmaterialer vedligeholdes.
10. Eventuelt:
Husk at alle udvalg skriver til bladet.

Møde mellem bestyrelsen og TU samt tur-udvalget den 5. april 2006
Formanden kom med et oplæg angående årsagen til at afholde dette møde.
Der skal strammes op på opgaveløsningen, således at de nødvendige opgaver løses
før de bliver til haster opgaver.
Bestyrelsen beder udvalgene være bedre til at få opgaverne løst når det bliver
nødvendigt. De enkelte udvalg kan så vælge at dele ansvarsområder mellem de
enkelte medlemmer. Der er forslag om at lave faste arbejdsdage for TU.
Tur udvalget bedes overtage ansvaret for vores Norges-ture, både mht. planlægning,
annoncering og afholdelse samt indlæg til bladet.
Udvalget bedes ligeledes afklare med Erich om han ønsker hjælp til Elsegårde-turen.

Bestyrelsesmøde den 2. maj 2006
1. Post:
Beretning, regnskab og budget fra forbundet.
Rep. møde 2/4 i Middelfart.
Sommerlejr på Samsø for juniorer.
Klage fra annoncør.
2. Økonomi / Fond:
Gennemgået d.d.
3. Teknisk:
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Der er udført mange af de tidligere nævnte opgaver. Port skal laves, strop
på lille båd mangler, bremseeftersyn og lejer efterses på trailer.
Gummirulle på lille trailer.
Debat om medlemmers manglende førstehjælpskurser.
4. Tur:

Der er udarbejdet fin tur-plan.

5. Hegnet:
Det kører godt, trods rabatter på uddannelsestur.
6. Blad:

Der skal ske henvendelse til Brillehuset, ang. klage.
Annoncer skal gennemgås.

7. Junior:
Juniorer opfordres til at tage med til Elsegårde.
8. UV:

Sommerferie. Der kunne godt være flere spillere generelt.
Udvalget opfordres til at indrykke stort OPRÅP i bladet når ny sæson
starter.

9. Uddannelse:
8 nye CMAS* på vej
Nic er netop blevet CMAS*- instruktør
7 personer snart rekreative trimix-dykkere.
Der udbydes CMAS ** og CMAS *** uddannelse til efteråret.
10. Eventuelt:
Klubben er nu ejer af fyldegrej og analysator til Nitrox.
Søren B. og Claus B. opfordres til at stille forslag ang. computerdyk, hvis
de ønsker det. Bestyrelsen gør opmærksom på, at forbundet anbefaler
brug af tabeller til alle dyk.
Literpris for luft hæves til 3 kr. Dvs. 45 kr. for en 15 l. flaske.
Alle medlemmer der bruger klubgrej (f.eks. flasker) skal lige huske at
betale leje. Klubben har ikke økonomi til at betale for jeres dykning.
Mick trækker sig pr. dags dato fra bestyrelsen. 1. suppleant Lasse
indkaldes hermed.
HUSK:
Næste møde den:
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14/6 kl. 19.00

Brød: Kurt

Bestyrelsesmøde den 8. juni 2006
1. Post:
Spørgeskemaer retur.
Campingpas.
Police på forsikringer.
Div. reklamer
2. Økonomi / Fond:
Gennemgået d.d.
3. Teknisk:
Flasker er sendt til luftanalyse.
TU- møde 12/6.
Lasse fremlagde liste over opgaver ( se liste i kælderen)
4. Tur:

Indtil videre ikke rigtig nogen opbakning til udvalgets ture.
Elsegårde-tur afholdt med god tilslutning- også juniorer.

5. Hegnet:
Intet nyt er godt nyt.
6. Blad:
Afbud fra Lars- intet nyt.
7. Junior:
Der arrangeres ture efter behov.
Juniorer deltog på Elsegårde.
8. UV:

Sommerferie. Opstart 1. onsdag i september.

9. Uddannelse:
Der udbydes CMAS ** og CMAS *** uddannelse til efteråret. Opstart
9/8 hvis der er tilmeldninger nok.
10. Eventuelt:
Klubhus kan opsiges fra udlejers side med 6 mdr. varsel, dog tidligst 1/8
2008.
Der kom 21 besvarelser på de omdelte spørgeskemaer, se bestyrelsens
konklusion andet sted i bladet.
HUSK:
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Debatmøde ang. spørgeskemaerne og klubbens holdning til de rejste
problemer 5/11
Næste møde den:

27/7 kl. 19.00

Brød: Lasse

Bestyrelsesmøde den 27. juli 2006
1. Post:
Reklamer ang. diverse dykkermål. Brev ang. dykker-brugtmarked 9/9 i
Fredericia. Referat fra DSF best. møde 04-2006. Tilbud fra Magnus Olsen
ang. køb af huset.
Brev fra Sallingsund Kommune ang. CVR nr. og nem konto. Klubbens
CVR nr. 29598495. Fremtidige kasserer skal fremover have internet og
digital signatur. Tilbud fra KOB om optagelse i virksomhedsregister.
2. Økonomi / Fond:
Gennemgået d.d.
3. Teknisk:
Luftanalyse OK.
Bestyrelsen har bemærket hvor godt det ser ud i kælderen. Der findes en
liste i kælderen hvor man bedes notere hvis noget skal laves.
4. Tur:

Intet nyt.

5. Hegnet:
Der er stilstand i sommerperioden. Husk indkøb til ny sæson.
6. Blad:
Husk deadline 15/8.
7. Junior:
Sommerferie. Opstart 1. onsdag i september.
8. UV:
Sommerferie.
9. Uddannelse:
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Opstart 9/8 CMAS ** og CMAS *** uddannelse.
10. Eventuelt:
Der afholdes Idrættens dag i Durup 2/9
Stillingen som kasserer opslåes ledig.
HUSK:
Debatmøde ang. spørgeskemaerne og klubbens holdning til de rejste
problemer 5/11. Alle udvalg skriver til bladet.
Næste møde den:

19/9 kl. 19.00

Brød: Nic

Klubbens fremtid truet!!!
Vores gode gamle klub har brug for hjælp fra alle medlemmer. I foråret fik alle aktive
medlemmer tilsendt et spørgeskema, som så siden er besvaret af 21 medlemmer.
Det primære emne var vores klubhus, idet Magnus Olsen som vi lejer af ønsker at
sælge. Besvarelserne pegede i flere retninger, og bestyrelsen vil derfor gerne have
hjælp til at træffe den rigtige beslutning.
Du indkaldes derfor til debatmøde 5/11 kl. 13,00, hvor vi vil drøfte om vi evt. skal
købe huset. Klubbens økonomi er trængt og ret usikker pga.
kommunesammenlægningen. Hvad gør vi?
Skemaets øvrige spørgsmål vil også blive diskuteret på mødet.
Derfor: mød op 5/11 kl. 13,00
Best./ nab

Norgestur
Vi har igen stablet en Norgestur på benene. Den foregår fra torsdag den 28.
september til søndag den 2. oktober.
Vi tager til Kristianssand, hvor vi bl.a. skal dykke på ”M/S Seattle”.
Vi sejler med hurtigfærgen, fra Hanstholm torsdag aften, og er i Kristianssand samme
aften.
Vi skal bo i hytter på Dvergsnestangens camping.
Prisen for denne weekend, vil være små 2000,- kr. alt inklusive.
Krav for deltagelse er minimum CMAS** eller tilsvarende.
Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger.
Tilmelding, HURTIGST MULIGT, dog senest lørdag den 9. september.
Depositum Kr. 1000,-, ellers ingen tilmelding.
Tilmelding til Morten Bache på tlf. 22 32 46 90
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Nytårskur
Du kan lige nå at få årets sidste dyk med dine klubkammerater. Du møder op,
sædvanen tro ved Glyngøre Fyr 31/12 kl. 11,00, og så tager vi lige en sidste tur i
baljen. Bare for at sige ordentligt farvel til 2006. Alle opfordres til at møde op, både
nye og gamle medlemmer.
Vi ses under overfladen

Stillingsopslag
Sallingsund Sportsdykkerklubs bestyrelse søger ny kasserer
Har du:
 Et godt overblik over klubbens medlemmer
 Internet adgang
 Adgang til kopimaskine
 Digital signatur (er nemt og GRATIS at få)
 Homebanking (er nemt og GRATIS at aftale)
Derudover er det vigtigt, at du har:
 Lyst til at, arbejde med tal
 Lyst til at, udfylde skemaer
 Lyst til at, udfylde girokort
 Lyst til at, korrespondere med SIS og Kommunen
 Lyst til at, ”Styre” klubbens økonomi
Til gengæld kan bestyrelsen tilbyde dig:
 Et seriøst samarbejde
 Deltagelse i hyggelige bestyrelsesmøder
 Spændende udfordringer
 (Skive Storkommunes struktur)
 Fleksible arbejdstider
 Supervision (tidl. Kasserer)
Tiltrædelse:
I forbindelse med klubbens årlige generalforsamling (Januar 2007)
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Løn:
Æren for at, arbejde for en seriøs Sportsdykkerklub samt
Alt det vand du kan drikke…
Hvis ovenstående har din interesse, vil bestyrelsen MEGET gerne høre fra dig.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Mitsie Kruse
kasserer@sallingsundsportsdykkerklub.dk
Tlf.: 20 84 11 24

TILLYKKE

TILLYKKE

TILLYKKE

CMAS*
Anders Opstrup
Brian T. Jensen
Kenneth Jespersen
Nickolai B. Jørgensen
Ole Gundersen
Rasmus Hestehauge
Rasmus Schönning
Motorbådskørekort
Claus Veile
Kenneth Jespersen
Lars Toft
Nickolai B. Jørgensen
Frank Ditlevsen
Advanced Recreative Trimix – (ART)
Bo Hansen
Ejner Pedersen
Kurt M. Christensen
Lars Toft
Mick Hellegaard
Morten Bache
Nic A. Bitsch
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Hvor utroligt det end lyder, så sker der af og til noget i klubben.
Der er faktisk folk, som har været ude og dykke!!
Der er også nogle, som har været ude og sejle!!
Tillykke til alle, som har gennemført de kurser de har deltaget i.
Det er rigtig dejligt, med nogle aktive folk 

Tak!

Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup.
Helle og Bo
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Uddannelsestur til Fur
Årets uddannelsestur løb af stablen i weekenden den 29. og 30. april. 8 dykkere under
uddannelse 3 instruktører og en medhjælper mødte op til fælles pakning af udstyr i
klubben. Vejret var rimeligt og humøret højt. Da alt udstyret var pakket, under
kyndige kommandoer fra Mick og Nick, begav vi os i samlet flok mod Fur. Her
skulle kandidaterne endnu engang omsætte bassinøvelser og teori til praktisk
dykning. Efter indlogering og en kort briefing i sommerhuset, som var
udgangspunktet for weekendens dykninger, begav vi os mod første dykke mål.
Vi lagde forsigtig ud med et stranddyk i Fursund. Dybden var moderat, det samme
gjaldt vist sværhedsgraden. Alle blev dog våde – våddragtdykkerne især.
Formiddagen gik med denne ringe udfordring, så vi besluttede at prøve lykken på
Furs nordside over middag. Søren og drengene sejlede gummibåden derom, resten
tog bilerne, kun for at erfare, at søerne var lidt for voldsomme til uerfarne dykkere.
Ingen tænkte på at sende en stafet i stedet for hele flokken! Noget slukørede måtte vi
sande, at det ikke var her vi skulle bruge eftermiddagen. Men heldigvis er Fur ikke
større end, at en sådan mindre justering af planerne ikke betød noget. Vi kørte tilbage
til Fursund for at prøve kræfter med lidt større dybder. Efter lidt tøffen rundt i
gummibåden fandt vi 9 meter vand.
På hovedet i baljen og ned med to aspiranter gik det. Sort som tyrens røvhul og
mudder til knæerne – Ole opdagede først, at vi var nået bunden da søstjernerne
gnavede i masken. Så kan en gammel dykker godt tænke – ”Hvorfor er det lige, at vi
dykker her?” Men omvendt så giver det hår på brystet både hos gamle og nye og det
er der jo aldrig nogen, som har taget skade af – vel.
Om aftenen efter en overdådigt og pragtfuld middag, forberedt hjemmefra (Sørens
væltede lokum), nød vi hinandens selskab. Der blev fortalt røverhistorier og drukket
et par bajere, og inden elleve havde dagens strabadser og Sørens gryde gjort kål på de
fleste, men på det tidspunkt havde sofaen faktisk været sprunget på ryggen af Rasmus
og Brian i nogen tid. Det var vist længe siden at de to havde bestilt så meget på én
dag.
Næste morgen var der igen briefing. Målet blev sat til Ulsted, stranden ned for
sommerhuset. Her ville vi forsøge at finde den enorme sten, som ved lavvande og i
stille vejr kan ses fra land. Da vi kom til stranden, var det første vi fik øje på en sæl
som lå derude på stenen. Godt nok, så havde vi jo noget at pejle efter. Vi forsøgte, i
gummibådene, at snige os ind på sælen, som stadig lå på stenen, men et par hundrede
meter før, gled den i vandet og væk var vores pejling. Vi kredsede rundt et stykke tid,
for til sidst på mirakuløs vis lige akkurat, at glide lige forbi den enorme sten, som kun
var nogle få cm. under vandoverfladen. Det kunne godt have kostet en ny skrue eller
det der var værre. Der blev smid en bøje og positionen blev lagt ind i navigatoren,
hermed havde vi et udgangspunkt for dagens dykninger.
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Første hold kunne berette om en mellemstor hummer, som havde sin hule under
stenen. Hummeren blev skånet, så alle fik en chance for at se den. Sigten var god og
bunden var flot og varieret. En del store sten lå spredt i området ellers var der en del
store tangplanter. Bunden bar tydelig præg af, at der ikke blev fisket efter muslinger
her. Efter at have svømmet lidt rundt, fandt mit hold et stort stenrev med en fantastisk
masse liv. Vi så bl.a. en stenbider vogte rogn og en del taskekrabber. Stenrevet gik fra
7 meter vand til ca. 2 meter. Til tider var det mellem 25 og 50 meter bred og nogle
hundrede meter i længden. Lidt af en oplevelse i en ellers fladbundet Limfjord.
De fleste nåede vist kun et enkelt dyk søndag og hen over middag kørte vi til klubben
og fik udstyret gjort rent og pakket sammen. Turen blev evalueret og jeg tror alle var
enige om, at det havde været en god tur. Joan var i hvert fald glad for, at natten ikke
skulle tilbringes under åben himmel.
Til slut – tak til alle for en god tur – I var sgu hyggelige at være sammen med.
Jan Opstrup

Elsegårde turen 2006
Kristi Himmelfart – sol fra en skyfri himmel – sommer milde temperaturer – let
vestenvind – højt humør - jo Erik havde sandelig gjort det igen – arrangeret en
Elsegårde tur som vi kender den. Grunden var lagt for endnu en formidabel forlænget
weekend.
Jeg har såmænd ikke engang tal på de deltagende dykkere og familiemedlemmer,
men da Anders og jeg ankom torsdag formiddag, var det et mylder at liv i ”lejeren”.
”Gamle” og nye dykkere mellem hinanden. På sådan en tur kommer og går folk jo
hele tiden, nogle er med hele weekenden andre en enkelt dag eller to. For mig er det
20. gang jeg deltagere i Elsegårde turen. For Anders var det første gang som
flaskedykker. Utallige er de gange hvor han med længsel har måttet se mig gå i
vandet uden selv at kunne deltage, men i år skulle det være anderledes. Formen var
blevet pudset af på adskillige Limfjords ture – og nu gjaldt det. Håndspydene var
gjort klar – der skulle fiskes. Vi var for første gang taget alene af sted, Conni skulle
desværre arbejde. For os har denne tur altid stået som indbegrebet med en
familiedykkehyggetur. Og i år blev ingen undtagelse – hør bare her.
Første dyk torsdag. Gummibåden blev kørt til slæbestedet og John og alle de unger
der kunne stables i båden sejlede ræs på det krystalklare helt stille vand om til vores
sædvanlige dykkersted. Holdene blev sat – alle hyggede sig i en afslappet atmosfære.
Anders og jeg kom ud som hold nr. 2. Vi dykkede på 8 meter på, ja jeg havde nær
sagt den sædvanlige Elsegårde bund. Store sten spredt over en slette af blandet sand
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og grus. Som små oaser lå stendyngerne der, med alt deres mylder af liv.
Temperaturen var steget mærkbart siden vi dykkede i Limfjorden i slutningen af april
og det varede ikke længe før håndspydet fandt den første fladfisk, en pæn skrubbe.
Inden dykket var omme havde vi to tilsammen fanget 12 pæne fladfætre. Der var
endda en enkelt tunge imellem. Og da dyk nr. 2 torsdag også gav et par stykker var
der dømt, pandestegte spætter med nye kartofler og persillesovs. Den aften gik vi
ikke sultne i seng skulle vi hilse at sige.
Vi havde besluttet at forsøge noget nyt om fredagen. Vandet ved slæbestedet i Dråby
Vig så så umanerlig fristende og krystalklart ud, og så havde vi hørt om et stort
stenrev et sted i vigen. Ingen kendte dog en sikker position – så det gik som det ofte
går – vi fandt ikke hvad vi ledte efter. Men Anders og jeg havde alligevel et
spændende dyk på slikbunden på 18 meter. Dyrelivet er her markant anderledes end
ud for Elsegårde. Bunden var blød og med masser af slangestjerner og eremitkrebs og
overalt stak der ånderør op fra de mange forskellige muslinger som lå nedgravet i
bunden. På et tidspunkt lykkedes det os, at få gravet en stor molboøsters op. Der er
for mørkt til at tang kan gro på disse dybder, så bunden var helt bar. Fredag aften bød
på hyggelig grill og komsammen på tværs af hytter og familier. Der blev hygget
igennem og udvekslet løgnehistorie.
Lørdag morgen stod vi op, som vi plejede – når vi var færdige med at sove. Ingen
stress og jag, alle havde god tid, for målet var jo kun at hygge sig og nyde livet. Vi
blev på morgen briefingen enige om at gå tilbage til vores gode gamle strand. Anders
og jeg besluttede os for, at komme lidt længere ud mod Klokkegrunden. Det viste sig
at være en rigtig god beslutning. Sigten var helt i top, lidt over 10 meter. Vi lagde ud
på godt 15 meter, lige på kanten af den store skrænt. Vi svømmede herefter opad
langs et enormt stenrev med sten så store som små biler. I hulrummene mellem
stenene var der masser af fiske- og dyreliv og overalt var der enorme tangplanter,
som bølgede i den svage strøm. Efter at havde studeret en stor stenbider på rogn
forlod vi revet og kom til en grusslette hvor noget af det første vi så var en stor
prægtig søsol der med sine 10 – 12 arme majestætisk krøb hen over bunden, et
sjældent syn på lavt vand i Danmark. Efter lidt dykken på grusbunden, og et par af de
flade på spydet, tonede omridset frem af et lille træskibsvrag. Tydelige spanter og
dæksplanker dukkede op da vi rodede lidt mellem tangplanterne, som sad fast på
hvad der godt kunne være ballaststen. Da der ikke synes at være noget at finde i eller
omkring det lille vrag, svømmede vi videre. Kort tid efter gjorde vi klar til
opstigningen. Vel oppe blev vi hentet af overfladeholdet og mætte af dykning og
indtryk begav vi os ind til kysten.
Lørdag aften blev, som alle de tidligere lørdag aftener jeg overhovedet husker fra
Elsegårde, kanon hyggelig med grill, øl, rødvin og masser af røverhistorier. I år var
der dog een undtagelse. John havde fået nyt super avanceret kamera, som både kan
optage faste billeder og video. Kameraet var flittigt blevet brugt, både over og under
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vandet, og ikke kun af John selv. Mange sjove situationer var blevet fanget, og da
vidunderet var udstyret med TV-out stik, blev hele herligheden koblet sammen med
pejsestuens gamle TV, og så var der dømt hygge og gode grin. Bl.a. havde Line og
Caroline i al hemmelighed sneget sig ind på en lille flok unge dykkere af det
modsatte køn, som hyggefiskede brasener i landsbyens gadekær. En hel spandfuld
blev det vist til – jo en aften som osede af idyl.
Og når man nu står her og kikker tilbage på en kanon god tur er der kun et at sige –
nemlig tak til alle, som var med til at gøre turen til endnu én af dem som går over i
historien. Lad os håbe på mange flere af dem og opfordre endnu flere til at deltage
næste år.
Jan & Anders

Elsegårde
Folk begyndte så småt at komme om onsdagen, men der var også nogle som kom op
ad torsdagen.
Om torsdagen tog vi ud at dykke om eftermiddagen. Vandet var iskoldt, specielt for
os, som ikke havde hætte på. Et par ekstra sokker var også på sin plads. Vi som
snorklede så ikke andet end sandbund den første dag. Vi ventede lang tid før vi kom i
vandet, selvfølgelig fordi båden var løbet tør for strøm. Midt ude på vandet tabte de
ankeret, lige efter et hold dykkere var gået ned. (Der blev klaget over et anker som
kom lidt for tæt på deres hoveder).
Om fredagen var folk afsted ved 10-tiden. Vi tog ud til vandet for at lede efter en stor
sten, men vi fandt den ikke, så vi snorklede bare lidt omkring.
Om aftenen blev der fisket lidt i søen uden for campingpladsen en hel masse SMÅ
fisk. En af dem fik klippet halen af ..........stor ståhej.
Lørdag troede vi at det skulle regne om eftermiddagen, så vi to afsted og morgenen.
Vi hjalp med at sejle båden om til det sted hvor der skulle "bades". Vandet var fint, så
båden fik masser af fart. Vi så mest om lørdagen. Vi snorklede inde ved bredden,
hvor der var tang og små fisk.
Det var en rigtig god tur. Den vil vi gerne på igen, bare med lidt varmere vejr.
Caroline Christensen og Line Gade Boll
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