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Klubbens pengekasse har
det udmærket og vi følger
budgettet på de fornuftige
side. Men, men,
men………..regnskabsåret

er ved at være slut og ringbindet med
udgiftsbilag er efterhånden fyldt til
bristepunktet, så jeg er ikke glad for
at modtage flere regninger.
Medlemsstatus: Der er siden den
sidst udkomne Snorkel indmeldt og
udmeldt ca. lige mange medlemmer,
så alt er som man kan forvente.
Medlemslisten på klubbens
hjemmeside er omsider kommet til at
fungere. Den er blevet opdateret og
det er nu blevet muligt for alle
medlemmer at logge sig ind og

Fra Formanden.
Sommeren er efter kalen
deren slut. Den må have
gået hen over hovedet på
mig, for i min verden er

sommer lig med sol, varme og stille
vejr. Det har nærmere lignet efterår
de seneste par måneder.
Lidt dykning er det da blevet til. Men
også mange aflyste ture. Bådene har
været basis for nogle gode ture. Men
vi måtte aflyse Weekend turen til
Bagenkop. Øv Øv. Vi må lave en
anden tur til dette guds forladte sted,
men et paradis for dykkere. Sigten
har svinget meget på de forskellige
dybder men har generelt været ok.
Fast båden har lige fået monteret ny

vandpumpe så vi er sikre på at der er
det kølevand der skal til for at køle
motoren.
Vores hjemmeside er kommet op og
køre. Søren Beck har taget webmaster
jobbet. Vi er alle glade for at han vil
arbejde med dette. Der bliver stadig
lavet nogle tilretninger til den , så hvis
der er nogle ønsker om noget omkring
dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen er så småt gået i gang med
at planlægge næste års vragudstilling.
Den er sat til 34 marts. Der er en del
arbejde med dette da der måske kom
mer 4050 mand som deltagere til selve
udstillingen og 80100 mand til festen
om aftenen samt overnatning.
www.vragudstilling2012.dk er booket,
redigere i sine data. Der er bl.a.stadig
en hel del ”medlemsfotos” af
vovhunden. Det kan I selv ændre ved
at uploade et mere vellignende foto.

Mvh. Søren HertzChristensen
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Da det er en generel tendens, at der
kun kommer ganske lidt materiale
ind, vil jeg da opfordre til at over
veje om vi skal bibeholde bladet.
Også fordi klubbens hjemmeside nu
er så flot og velfungerende at den
kan fungere fint som
medie for såvel nyheder
som annonsering fra
vore forskellige annon
sører. Disse var ordene.
God læselyst.

så alle kan se hvordan programmet
for hele weekenden bliver samt
hvilke udstillere, vrag + udstyr der
er. Vi skulle gerne have fat i flere
klubber rundt omkring i DK.
Generalforsamlingen nærmer sig.
Som I kan se andet sted i bladet og
tidligere beskrevet skal der findes
en ny formand. Så mød op d. 1. nov.
Og tilkende giv din mening om
hvem der skal være formand.

Lars

Redaktøren
Af Henrik Nielsen
Det er et lidt magert blad denne gang.
Jeg har kun modtaget ganske lidt
materiale fra jer klubkammerater. Så
når bladet kommer ud nu, er det mest
fordi indkaldelsen til generalforsam
lingen skal ud mindst 2 uger inden
afholdelsen, og at det efter hjemkom
sten fra klubturen til Malta vil være
for sent.

Væg mangler tapet.
I nogen tid har der manglet tapet på
nogen af væggene i klubhuset. Der
skal herfor lyde en venlig men klar
og tydelig opfordring til at tapetsere
dem. Nogen er sikkert brand gode til
dette. Eller bare almindelig gode er
også fint. Materialeindkød aftales
med kassereren.
(i det nye regn
skabsår ;)
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Indkaldelse til generalforsamling 2011
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamlingi Sønderborg Sportsdykker Klub

Tirsdag den 1. november, kl. 19i klubhuset, Verdens Ende 8, Sønderborg
Dagsordnen i flg. vedtægterne er:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Revideret regnskab forelægges.
4. Kontingent og indskud fastlægges.
5. Valg.På valg er:Formand (Lars Fogtman)Sekretær (Lene Sand)2. Bestyrelsesmedlem (Per Ballegaard)1. Suppleant (Søren Schwarz)2. Suppleant (Thomas Rasmussen)Revisor (Bo Mathiasen)Revisor (Holger Vohs)
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skalskriftligt være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
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Af Henrik Nielsen
Jo det er det! Hver gang vi
har skullet dykke på dokken
og derfor har skullet sætte et
dykkerflag op, har det været et biks.
af få det til at sidde ordentligt og
synligt nede i nærheden af vandet.
Det er der nu på fortræffenlig vis

rådet bod på, idet de
herrer Esbjerg har fået
en ægte flagstang
skaffet til huse og
monteret den igennem
et hul i bådebroen og
forsvarligt fæstnet til
den bærende pæl med
et beslag. Der er så
blevet hjemkøbt et

dykkerflag, som passer i størrelse til
flagstangen, Flaget opbevares i
klubhuset, og sættes, som man ville
sætte et Dannebrogsflag op. Enkelt
og genialt.

En enkel og genial idé



En lille beretning fra Lillebælt

Side 6 Snorklen September 2011

Efter nogen tids søgning måtte vi
erkende at der ingen bonus var på
nye vrag. Ved middagstid var vi
fremme ved torpedobåden og det
gjaldt om at komme i vandet, solen
skinnede fra en sky fri himmel og
det var vindstille.
Jeg havde et lille projekt på bunden.
Da jeg kommer ned og får bundet
på, er målet den rørligende tingest

på ca 1.5 m og
0.5m i diameter
som jeg tidligere
har gravet frem og
fundet ud af hvad
var. Fik bundet lidt
tov i den og så
masser af luft i
hævesækken så
kablerne der stak
ud kunne skæres
over. og vupti væk
var den.
Glæden var stor da
jeg kom til
overfladen.
Kompas søjlen var
næsten helt intakt.
Nå men vi fik
skyllet den fri for
mudder mens vi
brændte lidt
overflade tid af til
2. dyk. Da 2. dyk

Af Lars Fogtmann
Der har ikke været mange gode
dage på vandet for os i år, men det
er da blevet til nogle ture.
En dag i August tog vi Havgassen i
lillebælt. Vandet var helt fladt da vi
afsejlede fra Sønderborg. Vi havde
lidt possitioner, som lige skulle
afprøves på vejen om i Lillebælt.



hvorved at alt indmaden er
ødelagt. Samme sted har
standeren et hul i siden når man
sætter det i hvor det har siddet i
sin tid.
Et par ture mere med gummibå
den har jeg været med på. Samme
sted fandt jeg teaktræs rammer
som engang har været en del af
skabe og kistebænke i vraget.
Disse er utroligt dekrotive som
billedrammer. Det samme gør sig
gældende med fyrretræs rammer
fra vinduer. De er blodt lidt mere
skrøbelige når de skal ordnes
inden de kommer op på væggen.
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var overstået som var med ok sigt
sejlede vi mod Sønderborg.
Da nu vejret var så godt blev vi
enige om at stoppe på
Murstensvraget. Super dyk med
masser af fisk (jeg fik 8 rødspætter
med hjem).
Vi ankom til sønderborg og fik
båret vores ting op i klubben.
Kompas standeren viste sig efter
endt afvaskning at være næsten helt
intakt også egetræsfoden som den
står på. Bjarne Villadsen fandt for
mange år siden kompasset, der
havde fået en granat splint i siden,

eller formandens sidste bedrift (som formand)



I Høruphav meddelte Pernille, (at da
hendes bil ikke er kæmpestor), var
hun nødt til at køre tilbage til
klubben for at hente sit bly. Som
sagt så gjort. Efter at have fået
gummibåden i vandet (den var ikke
meget for at give slip på traileren)
ville motoren ikke starte. Den kom
dog på bedre tanker og var måske
kommet det hurtigere, hvis vi havde

Af Henrik Nielsen
Ja. Der blev lidt fumlerier, på denne
skønne søndag. Jo, jeg havde i al
beskedenhed foreslået en dykkertur,
kl 9 ved klubben. De 3 af os som
havde haft kontakt var der en god
halv time før og var faktisk hurtigt
klar til at køre til Høruphav, hvor vi
ville sætte gummibåden i og mødes
med 4.mand. Det havde
selvfølgelig været pænt og også
praktisk at mindst én af os
havde ventet med at køre til kl
9, som invitationen lød på, for
der dukkede nemlig 2 mere op.
De var heldigvis snilde nok til
at ringe, og kom på den måde
med alligevel. Så var vi også et
passende mindre men pænt
selskab. Søren x 2, Simon,
Arly, Pernille og migselv sagde
hunden.
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En tur til Torpedostationen

Pernille
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På computerskærmen skal man
sørge for at zoome ned, så hvert del
billede er 56 cm bredt (øjenafstand)
og anvende samme teknik som
beskrevet før.
Efter endt dykning, tøffede vi tilbage
til Høruphav havn. Søren H.
bakkede traileren ned ad rampen

hvor vi i skyndingen ikke
fik trukket håndbremsen.
Bilen holdt nu fint det hele.
Først da der skulle køres op
fra slæbestedet og der blev
råbt "Slæk håndbremsen"

læst hvad der står på de forskellige
håndtag og knapper. Sejlturen og
dykningen, havde vi styr på og i det
skønne vejr blev det en afslappet
oplevelse. De to billeder, hvor vi
sidder i båden, og hvor det
åbenbares, at jorden ER rund, er et
stereo par. For at få 3D effekten
frem, skal
man
montere
sine
læsebriller
og lade
øjnene
nærmest
glo
igennem
billederne. De 2 billeder skal nu
flyde ind over hinanden og se
ud som nøjagtigt 3. Det
midterste opleves nu som 3D.
Som man bemærker var der lidt
vanddråber på kameraets
"forrude".

Arly

Søren & Simon
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Torpedostationen fortsat
blev den spændt. Sjovt nok betød
det, at vogntoget ikke kom ud af
flækken
og at der
bredte sig
en
branket
lugt.
(Koblings
fabrikker
ne kunne
nu godt
bruge
mere velduftende materialer.) Nå.
Det lykkedes til sidst og vi indtog

en velfortjent dåsedrik ved et
bord/bænk på stedet inden turen gik

tilbage til klubben. En
hyggelig formiddag.

Søren

Henrik

Soft Shell jakker.
Vi skulle lige hilse fra Morten Aarø
og sige, at der snart skal bestilles

Soft Shell jakker med klublogo. Det
betyder, at de som vil sikre sig en af

disse, iøvrigt lækre jakker, i en
størrelse som passer, må kontakte

Morten snarest
og blive

skrevet op.
Ligesom han

også kan
oplyse prisen
på førnævnte.

Nye elever.
Til infoaftenen d. 27. sep. Viste sig 2
personer, som gerne vil lære af dyk
ke. De fik vist film og klubhuset,
mens vi andre guffede muffins i os.



Sønderborg Sportsdykkerklub
Bestyrelsen:Formand: Lars Fogtmann; tlf:74652565Næstformand: Morten AarøHansen; 40421912Kasserer: Søren Hertz Christensen; 74415670Sekretær: Lene Sand; tlf:51942995Best.medl: Per Ballegaard; tlf:40110334Best.medl: Ib Esbjerg; tlf:74427312Best.medl: Flemming Jakobsen; tlf:74423999Suppleant: Søren Schwarz; tlf:60272222Suppleant: Thomas Rasmussen; tlf:22788413
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Uddannelsesudvalg:Morten AarøHansen; tlf:40421912Juniorudvalg:Leif Andresen; tlf:21770223Fotoudvalg:Søren Hertz Christensen; tlf:74415670
Informationsudvalg:Per Ballegaard; tlf:40110334Snorklen:Redaktør: Henrik Nielsen; tlf:20639592
Webmaster:Flemming Jakobsen; tlf:74423999

Verdens Ende 86400 SønderborgTlf: 74421736www.sskdyk.dk

Oplysninger om aktiviteter

Der opfordres fra klubledelsen til, atalle melder sig på klubbensmailingliste, idet alle ture med skibog gummibåd skal bookes via turbooking, som så udsender mails.
Du melder dig til mailinglisten påklunbbens hjemmeside, mens du erlogget ind.
Det gælder for alle ture at vi kantage sonaren med og bruge lidt tidpå eftersøgning, hvis der ermulighed for det, både tidsmæssigtog vejret har en hel afgørende rolle.Der er så mange vrag der venter påat blive fundet.Hvis nogen ønsker at lave andreture er de meget velkomne. Man kanenten tilmelde turen på vores nyekalender på hjemmesiden, ellerskrive den på kalenderen i klubben.Kalenderen i klubben har fortrin.
Faste aktiviteter
Der er klubaften hver tirsdag kl.19.00.
Tirsdagsdyk kl. 18:00. Vi mødes iklubhuset og ser på mulighederne.For de, som ikke har mulighed for atdykke i weekenderne, er der rigmulighed for at dykke på tirsdage.Det er op til medlemmerne selv atarrangere tirsdagsdyk. Der ermulighed for at slutte sig til andre,der tager et tirsdagsdyk.
Svømmehallen
Snorkeldykning: Træning forjuniorer i svømmehallen fra oktobertil juni på onsdage kl. 1718.
Advanced Adventure Diver:Træning i svømmehallen fra oktobertil april på tirsdage kl 2122.
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