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Jeg havde selv fornøjelsen af to rigtigt gode dyk på
Sjælland og Kalle forleden. Det er nemme lave dyk,
med masser af lys og normalt god sigt. Vi var otte
afsted, hvilket var super, specielt taget i betragtning at
vi har haft lidt for mange aflysninger hen over
sommeren som følge af for få tilmeldinger. Juli er altid
svær fordi så mange er rejst på sommerferie, men jeg
føler alligevel at vi ligger under standarden for de
foregående år.
Hvis du som medlem har forslag til hvordan vi sikre
bedre opbakning til klubbens ture, må du endelig
kontakte mig eller en anden af bestyrelsen.
•
•
•
•
•

Har vi for mange ture i kalenderen og får derfor smurt smørret
for tyndt ud?
Har vi de forkerte ture (altid Øresund, for dybt, for lavt)?
Bliver turene slået for sent / for tidligt op?
Skal der altid være et vrag/en destination på turen i
kalenderen?
???

Alle input er velkomne
Fortsættes næste side
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I august afholdt havnen 100-års fødselsdag, sammen med
den årlige havnedag. Vi havde rekord mange
prøvedykkere i havnen og mange kom forbi og snakkede
med os om dykning og klubben. Tusind tak til alle jer der
hjalp på dagen, det bare hyggeligere når vi er mange, og
rart at få en pause ind imellem.
Vi nærmer os jo den kolde og mørke tid på året. Men der
er lys og varme i svømmehallen onsdage til UV-rugby og
fredage til Snorkel og udstyrstræning. Og ellers er jeg sikker
på at vores fremragende aktivitetskoordinator Antje har
lagt hovedet i blød for at finde interessante emner til
aktiviteter og klubaftener i klubhuset. Har du forslag til dette
så
send
dem
endelig
til
Antje
på
aktivitetskoordinator@vskdyk.dk
Jeg ønsker jer god sigt og stille vind de kommende
måneder.
/Allan
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VSK Junior snorkel-dykkerne

Svømmehallen/kommunen har indført
en nyt adgangs system således at
vi/personale m.m ikke kan køre ind på
området og parkere mere.

Vi er oppe på næsten 20 elever, og det er
super morsomt at undervise dem.

Der er sat et nyt bomsystem op og man
skal ringe på vagt telefonen 7268566,2
så kan de åbne for indkørsel.

Så der kan være trængsel og vi vil fra kl.
20.00 til 21.00 reservere 4 baner til
undervisningen

Man skal herefter tømme bilen og køre
ud igen og parkere på parkeringspladsen på den anden side af vejen.

Michael Phagoo

Vi starter 13 september med fuld skrue i
vandet

Samme procedure når man så skal
hjem igen.
Nøglesystemet til svømmehallen koster
50,- kr. for et armbånd. Armbånd fra før
sommerferien virker ikke mere og de
skal fornyes. Armbåndet er personligt
eje og VSK har ikke noget med systemet
at gøre, det er et krav fra kommunen.
Et nye system for svømmehallen er
også, at vores dykkerbevis, min CMAS **
eller
tilsvarende
der
indeholder
livredning og bjærgning, kan bruges
som livredder halprøve.
Kommer du tit i svømmehallen og har et
tilsvarende dykker bevis, så scan det og
send det til mig på dica@post8.tele.dk
(Michael Phagoo-Jensen). Så vil jeg
videresende det til den svømmehals
ansvarlige.
Husk at der skal min være 2 voksne i
svømmehallen, hvor minimum en har et
gyldigt bevis.
Michael Phagoo

Måske et par kommende snorkeldykkere fanget på havnedage
af Michael Phagoo
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Rødehavet juli 2019
Tekst og billeder af Dica, Michelle og Michael Phagoo Jensen

I maj måned fik vi besked fra skattefar at vi skulle have penge retur, en del penge. Dem
besluttede vi at benytte til en dykkerferie i Rødehavet.
Begge piger blev spurgt om de ville med, Nicole kunne ikke få fri og havde ikke lyst til
et liveaboard, Monique ville gerne med. Skæbnen ville så, at Monique fik en
praktikplads som dyrepasser i Polar Park, nord for Narvik i Norge. Så hun måtte flyves
hjem til ferien.
Vi kiggede lidt rundt og fandt en tur med
ScubaGear til South Rocky, Zabargad,
Daedalous med afrejse fra Port Ghalib Marsa
Alam, 3 timers kørsel syd for Hurghada i Egypten.
Dette var uge 2 af et dobbelt arrangement fra
ScubaGear, første uge gik nord til vragene og
derefter uge 2 sydover. Udbyderen var
ScubaTravel fra Sverige sammen med Red Sea
Explorers i Egypten
Rejsen derned forløb uden de store udfordringer
og vi ankom til båden.
Vi var 24 gæster på båden, 12 fra Danmark, 2 fra Polen, 2 fra Schweiz, 2 fra Dubai, 1 fra
Sverige/Holland/Libanon samt ejer og nogle venner. Vi havde booket en kabine med
dobbeltseng på hoveddækket, men en manglende bekræftelse fra ScubaTravel
gjorde at vi desværre fik en standard kabine. Dette var det eneste negative ved
arrangementet, resten af turen forløb fint.
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Som standard var første dyk et check ud dyk, dette gjorde vi med Charlotte fra
ScubaGear. Dette forløb fint.
Dyk nummer 2 var et skumringsdyk,
solen var på vej ned og dykket
sluttet som et natdyk. Fed
oplevelse at se hvor hurtigt det
bliver mørkt. Dica formåede at
tabe sin lygte ved nedstigning,
blev fundet på 30 m af Charlotte
og leveret tilbage til Dica,
overlevering er optaget på video
.
Herefter sejlede båden mod syd
og sejlede hele natten mod Rocky
Island hvor vi ankom meget tidligt
om morgen. Her havde vi så 2 dyk og flyttede til Zabargad Island hvor vi fik 2 dyk, et var
et natdyk.
Båden flyttede igen, til Sataya South med et dyk samt til Claudia, hvor vi fik 3 dyk inkl.
natdyk.
Efter aftensmaden sejlede båden igen mod nord til Daedalous hvor vi tilbragte de
næste 2 dage, med 6 dyk, natdyk er ikke tilladt i marineparkerne i Egypten.
Sidste dykkedag var på Aba Dabab og Elphinstone.
Herefter tilbage til Port Ghalib
og hjem til Danmark dagen
efter.
En super tur med masser af
oplevelser.
For os var det en oplevelse at
have Monique med på
hendes første tur til Rødehavet
(har før dykket i Caribien).
Hendes ønske at se hajer,
hvilket hun oplevede på første
dyk på Daedalous, hvor vi
havde
en
hammerhaj
cirklende rundt om os i længere tid.
Snorkle med delfiner, en super
oplevelse og vildt underligt at vilde
dyr tillader os at komme så tæt på.
Mit største ønske var en masse tid
samme med klovnfisk, det fik jeg
på et dyk på Daedalous, ca. 45
min.
på
Coral
Garden,
søanemoner med masser af små
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søde klovnfisk, samt en stor i våddragt med kamera
(mig). Familien grinte meget af mig.
På Claudia oplevede vi rigtig huledykning med
penetrering gennem smalle gange, en lidt
skræmmende og samtidig fantastisk oplevelse. Nu ved
jeg hvorfor man har hjelm på, 2 sår i hovedbunden
senere. Årsag, for meget kamera udstyr på maven og
for lidt plads, så bang og sår i hovedbunden.
Vi oplevede også at se to muræner kæmpe om samme lille hule, en meget speciel
oplevelse.
Men som på andre ture er der altid nogle idioter der ikke lytte efter guiderne og
svømmer mod fiskene/jagter dem, vores par fra Schweiz var et tydeligt eksempel på
dette. Han formået at jage en Manta ray samt en stor stime delfiner væk, fordi han
absolut skulle svømme mod dem i stedet for at ligge stille og lade dem komme til sig/os.
På et af de sidste dyk havde vi en løs dykketid (var sat til 60 min), vi var samme med en
af guiderne og hans kæreste, her mødte vi en skildpadde på 6 m under deko stop, her
blev vi i næsten 20 min og fik nogle fantastiske optagelser.
Vi fik flere gange lov til at
dykke alene, grundet at
jeg er instruktør, andre
gange
specielt
ved
hajturene valgte vi at
dykke sammen med
guiderne, som alle var
super
gode.
Nogle
gange var vi flere små
grupper der dykkede
sammen, uden guider.
På Elphinstone oplevede
Monique også for første
gang hvad man mener
nå man siger kraftig strøm
i Rødehavet, her måtte vi
arbejde hårdt i modstrøm, mig mere end de andre, jeg fylder mere i vandet
, altså
mit kamera med tilbehør.
Alt i alt en super tur og ikke sidste gang i Rødehavet.
Monique, Dica og Michael Phagoo-Jensen
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Kompressor nyt
Divegas anlægget har fået skiftet strømforsyning
efter et tordenvejr og den nye forsyning har nogle
gange lidt problemer med at starte op efter at
strømmen har være taget af. Indtil vi får det fikset
skal I bare tænde og slukke et par gange, så
kommer den. har fået skiftet har lige fået den
årlige service og alt kører som den skal.
Der vil snart blive slået et kompressor kursus op, så
hold øje med kalenderen eller send mig en mail
hvis du mangler kurset.
Prisen på helium er steget 5 øre på grund af
generelle prisstigninger.
Det er dejligt at se at alle nu bruger Mobilepay til
betaling af gas, men husk lige at skive navn + GAS
i besked feltet på Mobilepay betalingen. Dette
sikrer at vi kan bogføre betalingerne korrekt.

GAS PRISER
VSK Medlemmer:
Nitrox under 40% (Divegas):

Gratis

O2 Dekantering:

10 øre/liter

Helium:

30 øre/liter

GÆSTER:
Atm. Luft:

Gratis

Nitrox under 40% (Divegas):

50 kr/flaske

100kr/dobbeltsæt
O2 Dekantering:

10 øre/liter

Helium:

30 øre/liter

26454
Thomas Jørgensen
Kompressor ansvarlig

BETALING AF GAS
Det er MEGET vigtigt at man
sætter en besked på betalingen
med initialer samt GAS.
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Lysekil under tryk

Tekst og billeder af Morten Beier

Den årlige klubtur til Lysekil havde Palle planlagt til at ligge en måneds tid tidligere end
sidste år. Det lod umiddelbart til at være en god idé. Vi kunne stort set dykke hvor vi
ville - selvom der var lidt vind.
Planen om at få lidt vand over hovedet den første dag lykkedes også fint. Sidste år
brændte vi inde med to flaskesæt med dyre gasser, da vejret stod i vejen.
I år havde vi fint roligt vejr
om torsdagen. Så Palle
Djursgård, Martin Schyth og
jeg lagde ud med et 55m
dyk ved Ormestad. Der er et
fint halvtag, man kan stå
under og klæde om, og
efter en svømmetur på
tværs af den lille vig og
lystbådehavnen tog vi turen
ned over klippen hvor
skråningen bliver til væg.
Væggen
fortsætter
til
omkring
90m,
så
fornemmelsen af at hænge
fritsvævende i vandsøjlen
var intakt.
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Målet med dykket var dels at få et erfaringsdyk med trimix og dekogas og dels at se
nogle af de kæmpekrabber Ormestad er kendt for. Den første del gik godt - vi havde
godt styr på kommunikation, deko og afbalancering. Dette havde vi også øvet et par
weekender i forvejen på Robert i 20cm sigt - det er sgu' sjovere i Lysekil og omegn.
Krabbernes lykkedes vi knapt så godt med; kun Martin fandt et meget lille eksemplar.
Vi boede hos Strandflickorna, og i
løbet af aftenen stødte Christian
Schmock og vores to gæstedykkere
Kjell Evensen og Michael Krogh til.
Palle havde forkælet os og taget
gryderet med hjemmefra.
Resten af dykkene tog vi fra båd
med Dive Team, og vi havde seks
rigtig gode dyk både inden- og
udenskærs. De fleste dykkersteder
havde
gode
muligheder
for
vægdyk, og vi kunne altid vælge en
passende dybde, så vi fik trænet en
del deko, og oplevet variationen i dyreliv på de forskellige dybder. Vi havde håbet på
at kunne få et dyk på vraget af Antares, men det ligger meget eksponeret, og vinden
gjorde, at vi måtte springe det over i denne omgang.
Dykkene var præget af de ting, de
fleste af os kender fra Sveriges vestkyst:
Kelp, dødemandhånd, rød koral,
taskekrabber, hummer, trollhummer,
gylte, bars, maskeringskrabbe, sej,
buskhoved, og endda fløjfisk.
Lørdag aften tog vi på restauranten
NH5. Super lækker mad med fokus på
fisk og østers.
På turen fik vi besked fra Mikkel
Østergård om at vores klubmedlem
Flemming Andersen var død som følge
af en skaldyrsforgiftning - tragisk at det skulle sætte en stopper for hans nye liv som
pensionist. Flemming var en af de dykkere fra min gamle klub SUG, som jeg første gang
var i Lysekil med engang i midt
90'erne. Vi sejlede båden derop fra
Skovshoved, og jeg kan huske
Flemming forsøge at overbevise
kystvagten om, at de skulle give os
tilladelse til at dykke på ét af
vragene undervejs nordover. Jeg
kan også huske nærmest at blive
trukket efter Flemming henover
havbunden i makkerlinen med mit
Nikonos V i den ene hånd, fordi vi
liiige skulle se en rød hårdkoral nede
i dybet :) Flemming - jeg vil savne din
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entusiasme og foretagsomhed, selvom
den ikke altid havde makkeren i fokus men hvad? Vi lå jo altid i den anden
ende af snoren. Flemmings kone Lizzi var
også med på én af vores SUG-ture til
Egersund, hvor hun på fineste vis satte
turens oplevelser på vers.

I år dykkede vi på disse steder: Ormestad, Flatholmen-N, Gåseklovan, Byxeskær,
Kloveskær, Tårn og Flatholmen-S.
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Uddannelse status, nye kurser m.m.
Har Nitrox basic kurset
uddannelse.@vskdyk.dk?

interesse

for

dig,

så

venligst

send

Prisen for klubmedlemmer er kr. 475,- og er inkl. certifikat og e-learning.
Nye kurser vil blive annonceret i næste Drivtømmer og via mail
Kompressor kursus kommer snart, hold øje med kalenderen.
Michael Phagoo

en

mail

til
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Vedbæk havnedag 2019

Endnu en super god havnedag med fantastisk godt vejr og mange besøgende løb af
staben.
Efter en udfordring med levering af tanken fra
nordjylland, der skulle være ankommet lørdag kl.
14.00 men blev forsinket grundet væltet
tankvogn ved Lillebælt og ankom kl. 19.00. Her
sørgede Allan, Dica og jeg for at gøre klubhuset
klart samt fylde tanken.
En del af os ankom tidligt næste dag, vi var der
08.00 og andre kom kort efter og aktiviteterne
blev gjort klar til 10.00, hvor første Tank diver var
klar. Vandet målte vi til 20 grader
Vi har fået en ny rekord med 33 personer
gennem tanken i alderen mellem 6 år og 77 år.
En fantastisk oplevelse for os, vi havde ingen
ventetid, hele tiden nye i tanken.
Allan, Robert og jeg var i tanken med mange
hjælper der sørgede for logistikken virkede,
såsom dragter, masker m.m.
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Aktiviteten lukkede kl. 16.00 da planke dysten
startede.
Skyde teltet trak flere hundrede havnedeltagere, der skød med cykel elastik harpun
efter pap fisk og havde mulighed for at vinde en
karamel hvis de ramte.
Nogle ramte bedre end andre og vi lukkede
aktiviteten kl. 17.00
Tak til Robert, Klaus H, Claus C., Mikkel, Sam,
Steffen, Allan og Annika, Dica, Nicole og Joey,
Antje og Thomas, Kirsten og Anton og samt Hans Kristian for at hjælpe til på dagen,
både med opsætning, pasning af diverse aktiviteter og oprydning.
Super at i ville afsætte tid til dette arrangement.
Tak til de andre klubmedlemmer der kiggede forbi og støttet op om arrangementet.
Vi ses til næste år.
Michael
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Arrangement i klubben den 27. september:
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Endnu en firma dykker tur
Tekst og billeder af Michael Phagoo-Jensen

Jeg skulle på en firmaopgave i Los Angeles US den 21. maj og skulle mødes med mine
kollegaer fra Mexico, Miami og Danmark mandag 20 maj.
Jeg undersøgte flypriserne og fandt ud af at en rejse om søndage kostede næsten 3
gange så meget som en afrejse fra Danmark 17. maj Store Bededag.
Så jeg var hurtig til at undersøge hotel priser og transport til Catalina Island og
forelægge dette for mine chefer.
Selvom jeg havde flere overnatninger og ude at
spiste, var dette billigere for firmaet, jeg skulle dog
selv betale dykningen. OK med mig og det blev til
5 dyk.
Jeg lande i LA og tog en katamaran ud til
Catalina Island, ca. 1 time sejlads. På båden var
der en del personer der var klædt ud i en 30-40
Ballroom style, det viste sig at der var Ballroom
event på øen. Underligt at se folk gå rundt i byen
i høj sol i Ballroom style og ved siden af en person
i bikini/badebuks, meget tit overvægtig.
Hotellet jeg boede på, var gammelt men meget fint, dog bestod morgenmad kun af
kaffe og dounuts. Sund start på dagen!
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Om lørdagen havde jeg mine første dyk, kom alt for tidligt, så jeg kunne iagttage dykker
operationen i marine parken.
Marine parken er en af de første i
verden og blev åbnet sammen med
Jacques-Yves Cousteau tilbage i 1965.
Flere dykker firmaer bruger parken, selv
fra fastlandet der sejler over og laver
Open Water uddannelse.
Ved parken var der også et casino,
dette besøgte jeg dog ikke.
Så selvom at der, som det eneste sted
på øen er trafikprop (gælder biler og
dykker) så mødte jeg kun dykkere en
gang på de 5 dyk, alle andre lå lavere dybde (max 20) eller ved trappen. Min max
dybde var 28 m.
Alle 5 dyk var med guide det første dyk var alene med Joel. Et godt dyk med nogle fine
optagelser. I marine parken der er på størrelse med Vedbæk havn er der 2 vrag, det
ene på ca. 25 m og det andet på 21, hvilket gør at der ikke kommer nye dykkere.
Joel var en erfaren divemaster.
Dyk nummer 2 var lidt af et ØV dyk, først fik jeg dummet mig under pausen og hældt
lidt cola i kamerahuset, måtte rense det med vand og at det derfor duggede under
dykket. Så ja det kunne have været et
problem hvis der var billeder at tage,
men det var der ikke, der var nemlig
kommer en fransk dame, god dykker
samt en far og datter (US) og de kunne
ikke dykke så den halve marine park
blev gravet op og vi kom ikke dybere
end 20 m. Så logbogen siger ”et dyk
mere” sammen med Joel.
Tilbage til hotellet, ud og få noget at
spise, for derefter at sove.
Jetlag = vågne tidligt, ca. 04.00 og ikke
sove mere.
Søndag og besluttede hvis muligt at tage 2 dyk samt et natdyk hvis muligt.
Denne dag var jeg mere heldig, helt alene med en meget erfaren divemaster/instruktør
Marc
Marc havde en hel del erfaring og mange år på bagen. Han købte sidste år en DUI
tørdragt som han dykkede i. Den havde ca. 600 dyk, piv utæt og lappet så mange
gange med Aquasure, at den var stiv som et bræt og der var ikke behov for blybælte
😊
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Første dyk var ned til vraget og fotografere
nogle nøgensnegle og herefter gennem
tangskoven. Igen ingen andre dykker.
SUPER oplevelse og dyk!
Dyk 2 var ud til en pram, en dansepram der
var sunket under en storm. Igen alene og en
super oplevelse med en fantastisk guide der
viste det bedste frem i parken.
Han udtalte senere at det var en nydelse at
dykker med en erfaren dykker, så skulle han
blot være guide og ikke ”lære folk at
dykker samtidig”.
Natdykket var også en super oplevelse,
store fisk af torsk familien jagtede i vores
lys og mange lobster var ude, selv
søhare.
Priserne lå omkring 120 $ pr guidede dyk.
En samlet oplevelse er at det var 5 gode
dyk, ville jeg gøre det igen?
Det er jeg ikke sikker på , måske få dyk i
parken derefter sikkert ud med en båd, væk fra dykker kaos på parkerings pladsen ved
parken.
Michael Phagoo-Jensen
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Kommende Aktiviteter
Så er sommeren unægtelig ved at være ovre. Der har været en del dyk, men vi håber
meget at holde skruen i vandet lidt endnu med en række gode efterårsdyk, før
vinterkulden for alvor tager fat.
Samtidig er det blevet tid til vinterens aktiviteter i klubhuset. Klubaften med
program første torsdag i måneden starter op igen – først gang dog sidste fredag i
måneden i stedet for, fordi det var der vores gæst fra Borneo havde tid. Se den
udførlige annoncering andetsteds i bladet! Ellers pønser vi igen på foredrag, film og lidt
teknisk nørderi.
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen den 14. december – det er der, julefrokosten
løber af stablen! Det hele bliver slået op i kalenderen løbende, som altid.
Vi ses derude!
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Redaktionen

Udvalg og tillidsposter

Redaktionen består af:
Thomas Jørgensen

Aktivitets- & Tur udvalg:
Formand: Antje Christensen
E-mail: aktivitetskoordinator @ vskdyk.dk

Artikler og informationer sendes til:
Thomas Jørgensen
E-mail: Redaktor @ vskdyk.dk
Deadline for artikler til næste udgave af
Drivtømmer er den 30 November 2019.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt
materiale, artikler, billeder m.v.
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Allan Norks Jensen
E-mail: formand @ vskdyk.dk
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E-mail: naestformand @ vskdyk.dk
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E-mail: webmaster @ vskdyk.dk
Redaktionsudvalg:
Formand: Thomas Jørgensen
E-mail: redaktor @ vskdyk.dk
Teknisk Udvalg:
Formand: Klaus Hald
E-mail: materialforvalter @ vskdyk.dk
Uddannelsesudvalg:
Formand: Michael Phagoo Jensen
E-mail: uddannelse @ vskdyk.dk
Fotoudvalg:
Formand: Morten Beier
E-mail: uvfoto @ vskdyk.dk
Bådudvalget: Klaus Hald, Allan Norsk Jensen,
Claus P Jensen og Lars Erstad Jensen
Fundraisingudvalg: Annika Norsk Jensen, Allan
Norsk Jensen, Maria Vang Johansen
Revisorerne: Lars Erstad Jensen, Andreas
Magnussen og Revisor suppleant Maria
Vang Johansen
Medlemsregistrering: Allan Norsk Jensen
Nøgle ansvarlig: Allan Norsk Jensen

Aktivitetskoordinator:
Antje Christensen
E-mail: aktivitetskoordinator @ vskdyk.dk
Uddannelsesleder:
Michael Phagoo Jensen
E-mail: uddannelse @ vskdyk.dk
Suppleanter:
Claus P Jensen
Mikkel Østergård Hansen

VEDBÆK
SPORTSDYKKERKLUB
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Triton VHF XPA9235
Sel. kald 05485
Hjemmeside:
www.vskdyk.dk
E-mail: formand@vskdyk.dk

