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Redaktionen Indhold 

Kontingent for 2014 

Skal være indsat på klubbens konto:  

1551 - 4204133018  

SENEST 15. DECEMBER 2013  

Passive 250,00 kr. 

Passive m. DSF:  530,00 kr. 

Seniorer: 1400,00 kr. 

Juniorer:  1200,00 kr. 

I tekstfelt, angiv K14 og navn. 

Ved for sen indbetaling opkræves 50,- kr. i 
rykkergebyr. 

Forside: 
”Dykkerskibet” Aslak, der var omdrejnings-
punktet for Dansk Sportsdykker Forbunds  
juniorweekend i Lyndby, august 2013. 

mailto:steen.petersen@comxnet.dk?subject=vedr.%20SUG-nyt
http://s-u-g.dk/dive/sugnytweb/sugnyt_2-2013_print.pdf
http://www.s-u-g.dk/
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Denne udgave af SUG-nyt er den anden, der 
kun udkommer elektronisk. 
 
Det har lettet arbejdsprocessen noget, at vi 
ikke længere skal tænke på trykning og distri-
bution, og det har selvfølgelig også hjulpet 
på økonomien. Men artiklerne skal stadig 
skrives, og det kan vi ikke modernisere os 
fra. Så derfor er SUG-nyt forsinket, for der er 
altid 1000 andre ting at gøre og artiklerne 
skriver vi lige ”i morgen”. 
 
Der er enkelte bidrag fra andre end redaktio-
nen, og dem takker vi for. Vil du også roses 
af redaktionen, skal du bare skrive et indlæg 
om en af dine dykkerrelaterede oplevelser 
og maile det til os, gerne sammen med et 
billede eller to. 
 
Det er snorkeldykkerne, der fylder mest i 
denne udgave. Det skyldes simpelthen, at 
der er mest aktivitet i snorkeldykkerafdelin-
gen. Vi håber der kommer lidt mere gang i 
flaskedykningen i 2014 når vi får færdiggjort 
reparationerne på Lulu II og monteret Nitrox-
anlægget. 
 
God læsning, glædelig jul og godt nytår. 
 
Redaktionen 

Kalenderen på klubbens hjemmeside opda-
teres hele tiden og er det sted, hvor med-
lemmerne kan annoncere de dykkerture, de 
arrangerer. 
 
Tilmelding til alle klubbens arrangementer 
foregår også på kalenderen.  
 
ALLE aktive medlemmer burde indenfor det 
seneste halve år have fået en mail med bru-
gernavn og password til medlemsområdet. 
 
Mangler du stadig adgang, så send en mail til 
steen.petersen@comxnet.dk  

Leder www.s-u-g.dk 

mailto:steen.petersen@comxnet.dk?subject=Vedr.%20adgangskode%20til%20s-u-g.dk
http://s-u-g.dk/dive/kalender.asp
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Søndag den 21. april 2013 sidst på formidda-
gen, Humlebæk strand i solskin, tre dykkere 
og en landkrabbe. 
 
Af: Thomas Hemmingsen 
 
Fint stranddyk i koldt klart vand. Ole var et 
skridt foran på udstyrskonfigurationen i dag: 
regulator med kontinuert flow for mindre 
åndingsmodstand, cirkulerende kølevæske i 
dragten mod overophedning og den sidste 
justering som prikken over i'et: afmontering 
af håndledsmanchetterne for at undgå gene-
rende pres på pulsåren. Ian og jeg aftalte at 
vi højst ville skyde en fladfisk hver, hvilket vi 
kun med besvær overholdt. Efter dykket 
stoppede en turistbus med australiere, der 
var misundelige på vores fantastiske dykker-
forhold og den gode sigtbarhed i vandet, for 
at få en snak og lidt fanfotos. Solen skinnede 
fra en skyfri himmel, så alt i alt en herlig må-
de at tilbringe sin søndag formiddag på. 

 

 

Sæsonåbning i SUG 

Husk flaskeeftersyn  
søndag d. 16. marts 2014, kl. 10.00 - 13.00. i klubhuset 
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SKOVSHOVED UNDERSØISKE GRUPPE 
 

Indkalder hermed til ordinær  

 
generalforsamling 

 
Tid og sted: 

 

Mandag den 27. januar 2014 kl. 19.30 i klubhuset 

 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

A. Valg af dirigent 
B. Formandens beretning 
C. Sekretærens rapport 
D. Kassererens rapport 
E. Evt. valg af stemmetællere 
F. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valgets resultat 
G. Valg af revisor 
H. Indkomne forslag 
I. Eventuelt 
 
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsam-
lingen, hvis de ønskes optaget til afstemning. Forslag skal være indgivet skriftligt og 
være underskrevet af indgiveren. 

 
For at undgå diskussioner om evt. restance og dermed tab af stemmeret, bedes 
medlemmerne medbringe dokumentation for indbetalt kontingent. 

 
Vel mødt 

Bestyrelsen 
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I år blev det til otte nye 1-stjernede, seks 2- 
stjernede og to 3-stjernede snorkeldykkere. 
Dertil fik vi uddannet tre 1-stjernede snorkel-
dykkerinstruktører 
 
Af: Henning Rasmussen 
 
Udendørssæsonen i Snorkeldykkerafdelingen 
er nu slut for denne gang.  
 

Dykning med flasker 

Lige inden udendørssæsonen startede, fik al-
le snorkeldykkere mulighed for at prøve dyk-
ning med flasker. Det blev en aften med utro-
lig meget aktivitet. Søren, Thomas og Asbjørn 
vores tre flaskeinstruktører havde hænderne 
fulde for ALLE ville selvfølgelig prøve. 
 

Udstyrsaften 
Det blev også til en ”bytte udstyrsaften” i 
marts, hvor vi som sædvanlig havde besøg af 
Anja fra DK-Diver. Arrangementet var godt 
besøgt og der blev byttet/solgt en del brugt 

udstyr. Anja var heller ikke utilfreds, der blev 
afsluttet en del handler. 
 

Temauge, redning & førstehjælp 

I april lavede vi en temauge om redning og 
førstehjælp hvor vi lørdag den 6. april besøg-
te Falck i Kokkedal og fik en rundvisning på 
stationen. Rundvisningen på Falck blev efter-
fulgt af temaaften og førstehjælpsundervis-
ning i svømmehallen, ledet af Jacob der er 
overlæge til daglig. 
 

Første dag i Øresund 

Tirsdag den 7. maj blev vores første dag i 
Øresund. Blå himmel, næsten ingen vind og 
temperaturer lidt over det normale og som 
noget nyt havde vi for første gang i 7 år 
SUGAR med som følgebåd, det store orange 
badekar kunne få kajakkerne til at holde af-
stand. Vi havde også gang i vores nyuddanne-
de snorkelinstruktører der havde trænet 
snorkeldykkerne hele vinteren og foråret i 
svømmehallen. 

Juniorafdelingen 2012 - 2013 
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Vi fik 14 glade snorkeldykkere i vandet, des-
værre måtte Sylvester afbryde dykket da han 
af uforklarlige årsager fik masken fyldt med 
næseblod.  
 
Efter dykket fik vi indviet de nye omklæd-
ningsrum og der blev skrevet flittigt i logbø-
gerne mens snorkeldykkerne styrkede sig 
med kage og kakao. 

Maj og juni gik med utallige gode dyk, træ-
ning og prøver både fra badebroen og fra 
SUGAR. 
 

Certifikater 
Endelig oprandt dagen hvor alle prøver var 
overstået. Vi startede tirsdag den 25. juni 
med et dyk, bare for sjov, og i ikke alt for 
godt vejr. Da dykket var vel overstået mødtes 
vi med forældre og søskende i klubhuset til 
certifikatoverrækkelse. Klubhuset var stuven-
de fuldt, ALLE siddepladser var optaget. Til ly-
den af klirrende sodavands og champagne-
glas kunne Steen uddele syv 1-stjernede, fem 
2-stjernede certifikater samt tre 1-stjernede 
instruktørcertifikater. Snorkeldykkerne kvitte-

rede for certifikaterne med at overrække ga-
vekurve med alt mulig godt fra havet til Steen 
og Henning, tak unger. 

 

Sommerlejr 
Næste store punkt på årets program var som-
merlejren, denne gang på Fyns Hoved. 10 
SUG’ere (samt os to gamle) deltog i en forry-
gende uge med dykning, natdykning, vandleg, 
skattejagt, Kubb-turnering, pløk og meget 
mere. Sommerlejren havde som sædvanlig 
over 200 deltagere og vejret er set værre på 
tidligere sommerlejre (men også bedre). Som 
en overraskende nyhed kom vi hjem med en 
POKAL for 3’ bedste lejrorden, kan ikke huske 
at det nogensinde er set før. 
 

Nye mål efter sommerferien 
Vi kom i gang igen efter sommerferien med 
at kigge på et nyt dykkermål for vores tirs-
dagsture, Badebroen og revet ud for Knud 
Rasmussen var ved at blive lidt ensformigt. 
Flere sejlere fra Skovshoved frygter den store 
sten der ligger i vandet ud for Charlotten-
lundfortet. Det viser sig at være et fortrinligt 
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mål for snorkeldykkerture, livet og beplant-
ningen under vandet er helt anderledes end 
det vi ”plejer” at se ved Knud Rasmussen så 
det sted er føjet til listen med gode, faste 
dykkesteder. 

Vikinge Weekend i Roskilde 
I august barslede Dansk Sportsdykker For-
bunds Ungdomsudvalg med et nyt arrange-
ment; Vikingetræf i Lyndby (Roskilde Fjord).  
Med base hos Maritimt Forsøgscenter i Lynd-
by, havde vi alletiders hyggelige weekend 
med to dagdyk og et natdyk i fjorden. Til dyk-
ket om lørdagen brugte vi et vaskeægte vikin-
geskib som dykkerskib. Det er der ikke ret 
mange, der har prøvet! 
 
SUG stillede med syv snorkeldykkere, de to 
gamle juniorledere samt Frederiks forældre 
som "madhold" og var således den største 
klub i lejren. Men der var også folk fra As-
sens, Aqua Club, Søhesten, Silkeborg, Nikon, 
Atlantic og KonTiKi”. 

Weekend i Silkeborg 

I september tog vi som sædvanlig til Junior-
weekend i Silkeborg for at slutte sæsonen 
med de snorkeldykkere vi kender fra de an-
dre klubber landet over. SUG blev repræsen-
teret af Frederik, Andreas R, Nanna, Carl Emil, 
Milos, Andreas B, Steen og Henning. Derud-
over havde vi Andreas far Christian og Niklas 
fra Ishøj til at køre for os. 

 
Lørdag havde vi pænt vejr til dyk og leg i Al-
mind Sø. Til natdykningen derimod silede reg-
nen ned. Vejret besindede sig heldigvis i løbet 
af natten og dykningen i Slåen Sø om sønda-
gen blev afviklet i forholdsvis pænt vejr, så 
pænt at Nanna og Frederik ikke kom op af 
vandet før der var gået 2 timer og 2 minutter! 
Næst længste dykketid var 58 min. 
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Sæsonafslutning 
I september bliver det tidligt mørkt om afte-
nen, så tidligt at vi ikke kan dykke den sidste 
tirsdag. Denne aften bruger vi så som sæson-
afslutning med Lasagne, is og billeder fra året 
der er gået. Igen i år var der fuldt hus, 18 
snorkeldykkere fortærede 5 store lasagner,  
salat!, 7 liter sodavand og 5 liter is. 

Start i svømmehallen 
Den 1. oktober startede vi igen i svømmehal-
len. Da vi havde fået forklaret svømmeklub-
ben at det ikke var deres baner de brugte, 
kunne vi få de 22 fremmødte SUG’ere i van-
det på vores sølle 3 baner. 
 

Prøve E for de 3-stjernede 
Vi var dog ikke lige helt færdige udendørs… I 
weekenden den 5. & 6. oktober hvor det var 
pænt vejr, skulle vi have Nanna og Thea til 
den afsluttende prøve E til deres 3-stjernede 
certifikat. Prøven der består af 400m. finne-
svømning og igen 400m. finnesvømning på 
ryggen samt en livredningsprøve hvor der 
først skal svømmes 200m. ud til ”offeret” 
dykkes ned til 6m. hvor en bevidstløs dykker 
skal hentes op for til sidst at bjærge ham 
50m. hen til båden. Pigerne bestod selvfølge-
lig og lavede nogle flotte prøver. Efter prøver-
ne blev der plads til både snorkel- og flaske-
dykning for de til dagen medbragte medhjæl-
pere og figuranter. 
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Skovshoved Undersøiske Gruppes Aluminiums 
Redningsbåd, SUGAR i daglig tale, sejler igen 
efter en lang periode på land.  
 
Af: Steen Petersen 
 
For en del år siden opdagede vi, at der var 
kommet en smule vand ind i motorblokken. 
Og det var ikke så godt, for stemplerne sad 
fast. Under anvendelse af alskens smøremid-
ler samt vold i nøje afmålte mængder – og 
det var en hel del – fik vi omsider tørnet mo-
toren. Men topstykket var revnet. Og det ene 
stempel var ikke sundt. Jo mere vi skilte ad, jo 
værre blev det. Til sidst viste det sig, at selve 
motorblokken også var revnet. Da stod det 
klart, at den gode gamle to-cylindrede 1.200 
cm3 18 hestes SABB diesel ikke stod til at red-
de.  

SUGAR uden motor er intet værd, hverken 
brugsmæssigt eller pengemæssigt. Skulle vi 
bare smide båden ud, eller skulle vi finde på 
noget? 
 
Siden motorhavariet var SUGAR stærkt sav-
net i snorkeldykkerafdelingen. Lulu II er et 
godt skib til mange formål, men helt kystnæ-
re dykninger bliver hurtigt alt for spændende 
pga. relativ stor dybgang og et skrog af glasfi-
ber, der ikke tåler kontakt med havbunden, 
specielt ikke stenbund. 
 
Det var brugsværdien for snorkeldykkerne, 
der udløste beslutningen om at købe og mon-

tere en splinterny motor. Det blev en tre-
cylindret 30 hk Lombardini. Processen tog 
nogle år. Vi har ikke mange i klubben, der ev-
ner at få linet en ny motor med ny skrueaksel 
og skrue op i en gammel båd på en sådan må-
de, at det hele ikke splitter sig selv ad når det 
skal bruges til havs. Og så var der alle småtin-
gene der skulle skaffes og laves og tilpasses. 
Når der kun er Tordenskjolds soldater, tager 
ting tid. 
 
Mandag den 6. maj 2013 var en lun og solrig 
dag. Lidt over middag indfandt et par SUG’e-
re sig henne hos Claus med kranen for at hø-
re, om der evt. kunne arrangeres et løft i nær 
fremtid. Det kunne der. En time senere ding-
lede SUGAR i stropperne og var på vej i van-
det. Efter yderligere en times baksen med at 
forbinde gas- og gearkablerne var vi klar til 
prøvesejllads mellem flagmolen og benzin-
molen. Det var et stort øjeblik da vi konstate-
rede, at operationen var lykkedes.  
 
Allerede dagen efter brugtes SUGAR med 

SUGAR tilbage i aktiv tjeneste 
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overvældende succes som støtte- og navnlig 
afvisefartøj ved snorkeldykkernes dyk fra ba-
debroen. Syv meter orangemalet aluminium 
med påskriften ”DYKKERBÅD” på siden er ik-
ke noget en havkajakroer overser, specielt 
ikke når den ligger på tværs lige foran hans 
stævn.  
 
Klubbens næste bestyrelsesmøde indledtes 

med, at de fremmødte sejlede en lille tur iføl-
ge med en flaske til lejligheden indkøbt 
”boblevand” og på en tilfældig position syd-
øst for ”bananen” udbragte en skål for 
SUGAR’s tilbagevenden til aktiv tjeneste. 
I skrivende stund er udendørssæsonen forbi 
og vi har ”klokket” omkring 25 driftstimer, de 
fleste med snorkeldykkerne, men enkelte fla-
skedyk er det også blevet til. 

Husk flaskeeftersyn 
 
Dykkerflasker, store som små, skal tjekkes og 
godkendes af klubbens instruktører hvert år, 
hvis du skal kunne få luft fra klubbens kom-
pressorer. 
 
Af: Søren Petersen 
 
Flaskeeftersynet finder sted i klubhuset  
 

Søndag d. 16. marts 2014,  
kl. 10.00 - 13.00. 

 
Hvis du ikke kan møde i klubben denne dag, 
kan du få tjekket flasker en anden dag. Det 
koster 50,- kroner. Ring til Søren Petersen på 
telefon 44 98 90 65 og aftal tid. 
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Hvad i alverden er en paravane, spørger de 
fleste, der hører ordet for første gang. 
Den umiddelbare reaktion er at google ordet. 
Resultaterne er talrige, men kun få leder i den 
”rigtige” retning for en dykker. Jeg skal derfor 
beskrive den paravane vi har i SUG. 
 
Af: Steen Petersen 
 
Det er en overvejende rektangulær plade af 
krydsfinér monteret med to håndtag vinkel-
ret på pladen på den lange led. Yderst på de 
korte sider er fastgjort en stump reb, der mø-
des i et øje således, at paravanen og de to 
ender tov, der udgår fra øjet, danner en ikke 
helt ligesidet trekant. Klart og utydeligt, ikke 
sandt? OK vi bringer et billede:  
 
I øjet binder man en line, der bør være 5 gan-
ge maxdybden, og binder den anden ende til 
båden. 
 
Så hiver man paravanen og en dykker over-

bord, beder dykkeren holde godt fast i hånd-
tagene, og begynder at sejle. Forsigtigt! Når 
linen er stram kan dykkeren, ved at vippe pa-
ravanen frem eller tilbage, enten blive truk-
ket ned under vandet, eller omvendt. 
 
Vi fandt vores gamle paravane frem i foråret, 
konstaterede, at den var delvis delamineret, 
og gav den en ordentlig omgang skumlim. 
Ugen efter sad den godt fast på arbejdsbor 
det – skumlim kan være vanskeligt at styre – 

Paravane 
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men den blev skåret fri og skåret til, og så 
skulle den prøves.  
 
Testen blev udført på vej hjem fra en af vore 
snorkeldykkerinstruktørers afsluttende prøve 
som 1-stjernet flaskedykker og var en vældig 
succes. Dels var det sjovt. Dels lykkedes det 
at få skubbet en pæn sjat vand ned ad nak-
ken på det unge menneske, der ved samme 
lejlighed lærte noget om hvilke bevægelser 
man kan og ikke kan slippe afsted med hvis 
man vil forblive tør i sin nye tørdragt.  
 
Snorkeldykkerne skulle jo også prøve, men vi 
skulle lige tænke over hvordan det kunne gø-
res uden at bringe nogen i fare. Man kan 
komme ret dybt med en paravane og så kan 
der være temmelig langt op uden luft. 

Løsningen blev ingen bly på dykkeren og en 
bøje fastgjort til dykkeren, men ikke til para-
vanen. På den måde kunne dykkeren slippe 
paravanen og ryge til overfladen pga. drag-
tens opdrift og være tydeligt markeret af bø-
jen. 
 
Den sidste dykkeaften i september blev brugt 
på at trække paravane med snorkeldykkerne 
udfor Knud Rasmussen. Der var ingen der 
slap paravanen. Og hvis det ikke var blevet så 
hurtigt mørkt, havde vi kunnet bruge adskilli-
ge timer. 
 
Næste gang skal vores afmærkede dykkefelt 
være mindst dobbelt så langt og vi skal starte 
en lørdag formiddag og ikke en tirsdag aften.  

Husk juleglögg  
onsdag den 11-12-13 kl. 19.00 i klubhuset 

Tilmelding på kalenderen 

http://s-u-g.dk/dive/kalender.asp


14 

 

Vejret viser sig fra sin bedste side en efterårs-
dag midt i oktober. Ikke en vind rør sig og so-
len venter på at bryde frem bag det tynde 
skydække. Perfekt dykkervejr. 
 
Af: Thomas Hemmingsen 
 
Da ingen andre byder ind ved rådslagningen 
inden afgang, foreslår jeg at vi dykker på vra-
get af Ceylon nordvest for Hven. Dels ligger 
vraget på en komfortabel dybde (13 - 20 m.) 
og dels har jeg på trods af utallige Øresunds-
dyk aldrig fået dykket dette vrag før. 
 
Vel ankommet til positionen efter en dejlig 
sejltur på det skønne Øresund slår vi vraget 
problemfrit og smider loddet i. Jeg er allerede 
i dragten klar til at binde på vraget som første 
hold. Forventningens glæde er ved at være 
på sit højeste. Jeg lader mig falde bagover og 
bliver omfavnet af det behageligt kølende blå 
tæppe. Sigtbarheden i overfladen giver løfter 
som jeg håber kan indfries, men da vi nær-
mer os bunden svinder håbet. Der ligger et 
fint slør over sandbunden og vraget er ikke 
umiddelbart i syne. 
Efter en kort tur i vragets retning toner om-
ridset sig dog frem som en skygge mod det 
lysebrune slør og kort herefter tændes håbet 
igen. Sigtbarheden forøges mærkbart til 5 - 8 
m. og vraget præsenterer sig på fornemme-
ste vis. Bedre sigtbarhed kunne man ikke ha-
ve håbet på. 
Vi binder på i bagbords side, som ligger halvt 
begravet i sandet. Kobberforhudningen på 
det ca. 100 år gamle vrag viser sig tydeligt og 
de store nagler stikker tydeligt frem, der hvor 
træet er forgået. Herefter svømmer vi agter-
ud og finder det dybeste sted ved vragets ror-
beslag. Her er sandet ført væk at strømmen 
og man måler næsten 20 m. på dybdemåle-

ren. Roret selv ligger adskilt fra vraget. 
Vi følger styrbords side mod stævnen. Her 
rejser vragets side sig højt over havbunden. 
Højeste punkt findes helt ude i stævnen hvor 
dybdemåleren kun viser 13 m. 
Hvis det ikke havde været for den gode sigt-
barhed kunne orienteringen let mistes på vej 
agterud fra stævnen, hvor bagbords side er 
helt væk i sandet og vragrester leder en væk 
fra vraget, men vi kan se fra den ene side af 
vraget til den anden side, så ingen problemer 
her.  
Overalt på vraget møder vi masser af små 
fisk, men også en stor rødspætte og små 
grupper af pæne torsk og hvilling møder os. 
Især i ly af agterendens beskyttende rammer 
ser vi mange fisk. Lystfiskerne kender også til 
stedet for der er utallige pirke mv. strøet ud 
over hele vraget. Der skal en stor hævesæk 
til, hvis man har ambitioner om at tage fisker-
nes efterladte gear med op. 
 
Ceylon var 41 x 8 m. og udgør sammen med 
det mangfoldige fiskeliv et fint vrag til et godt 
langt dyk. Efter små 40 minutter i det 12 gra-
der varme vand sætter vi kurs mod sikker-
hedsstoppet, hvor der er tid til at fordøje ind-
trykkene fra et fantastisk vragdyk. 
Tilbage på dækket finder vi, at solen er brudt 
frem, og jeg nyder en sandwich i de varme 
stråler, mens jeg sidder stand-by. Sejlturen 
tilbage til havnen nydes også som en integre-
ret del af en dykkertur. Der er jo fabelagtigt 
skønt på sundet, når vejret viser sig fra sin 
bedste side. 
 
Fantastiske dyk venter åbenbart stadig i vores 
egen 'baghave', selv om vi synes at vi har dyk-
ket Øresund tyndt. En bedre måde at tilbrin-
ge en dag, her hvor sæsonen så småt går på 
held, kan jeg næppe forestille mig. 

En side fra min logbog - Ceylon af Bergkvara  

Husk generalforsamling  
mandag den 27. januar 2014 kl. 19.30 i klubhuset 
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Traditionen tro hilser vi det nye år velkomment 
med et dyk i havnen på årets første søndag. 
 
I 2014 er det: 
 

søndag den 5. januar 
kl. 14.00 i klubhuset. 

 
Alle med et dykkercertifikat kan dykke, andre er 
velkomne som tilskuere/hjælpere og til det 
efterfølgende komsammen i klubhuset. 
 
Tilmelding via kalenderen på www.s-u-g.dk 

Nytårsdyk - invitation 

I min egenskab af regerende kattekonge er 
det mig en fornøjelse at invitere til : 
 

TØNDESLAGNING 
 

Søndag den 2. marts 2014  
kl. 14.00 i Skovshoved havn. 

 
Tøndeslagningen foregår i havnebassinet, alle 
med et dykkercertifikat og en dykkerdragt 
kan deltage. Alle andre medlemmer samt 

venner af klubben er velkomne som tilskuere. 
 
Efter tøndeslagning og optøning af deltager-
ne, er der kroning i klubhuset, hvor der serve-
res kakao, kaffe og fastelavnsboller. 
 
Det koster 30 kr. at være med. 
 
Tilmelding via kalenderen på www.s-u-g.dk 
 
Med venlig hilsen 
Formanden/kattekongen 

Fastelavn - invitation 

http://s-u-g.dk/dive/kalender.asp
http://s-u-g.dk/dive/kalender.asp
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I en del år har Ungdomsudvalget i DSF talt 
om, at det kunne være godt med en junior-
weekend på Sjælland. Da juniorweekenden i 
Silkeborg i 2012 var overtegnet, så flere klub-
ber – bl.a. SUG – ikke kom med, var det tid til 
handling. 
 
Af: Steen Petersen 
 
I løbet af foråret 2012 havde Bent – chefen 
for Ungdomsudvalget – fået kig på nogle vi-
kingeskibe i Lyndby ved Lejre Vig i Roskilde 
Fjord. Maritimt Forsøgscenter, kalder foreta-
gendet sig. De bygger skibe meget stærkt in-
spireret af, men ikke nøjagtige kopier af, vi-
kingeskibe og –både fundet forskellige steder 
i Norden. Aslak, stærkt inspireret af Ladby 
skibet, er deres største fartøj og et vaskeægte 
vikingeskib, trods en lille fiks detalje med en 
påhængsmotor nedsænket i en brønd ude 
agter og moderne elektronik om bord. Ud-
over at sejle såvel korte ture som længereva-
rende togter med deres skibe, sejler MF også 
med passagerer, mod behørig betaling, na-
turligvis.  

Kort efter var Henning og overtegnede en tur 
i Lyndby sammen med Bent for at bese skibe 
og område. Det så spændende ud. En snak 
med chefen for MF afslørede stor velvilje 
over for tanken om at ”huse” en flok snorkel-
dykkere i en weekend.  
 
Maritimt Forsøgscenter deler ”havn” og land-
område med en sejlklub og en roklub. Kunne 
vi få dem med på løjerne, var der basis for 
noget nyt og anderledes. 
I foråret 2013 var vi så langt, at det var på 
tide at finde ud af hvordan vi skulle organise-
re det hele. Vi valgte at bruge modellen fra 
Silkeborg-weekenden, bare uden indendørs 
overnatningsmuligheder, for klubhuset i 
Lyndby er ikke godkendt til overnatning. Ergo 
skulle det være før det blev for koldt til at so-
ve i telt, så det blev sidste hele weekend i au-
gust.  
 
På sommerlejren har vi Kirsten og René. I Sil-
keborg har vi Kamilla og Christian. Uden dem 
er der ingen, der får noget at spise. Det kom 
vi til at nævne hjemme i SUG og det hørte 

Juniortræf Sjælland 
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Birgit og Freddy Sukstorf, Frederiks forældre, 
og de tilbød omgående at være 
”forsyningstropper”. 
 
Således MEGET lettere om hjertet, kunne vi 
begynde at planlægge hvad der skulle ske. Vi 
skulle selvfølgelig ud at sejle med vikingeskib 
og vi skulle dykke, men hvor, hvornår og hvor 
meget? 
 
Vi anede ret beset intet om vandet, så en 
hverdagsaften blev Anders fra Ungdomsud-
valget og Frederik fra SUG indforskrevet som 
rekognosceringsdykkere i Lejre Vig. Der var 
IKKE ret dybt! Til gengæld var sigten så dårlig, 
at man omtrent INTET kunne se. 
 
Igen lidt tungere om hjertet valgte vi at satse 
og sende invitationer ud. Programmet endte 
med ankomst og teltopslåning fredag aften. 
Sejlads med vikingeskib lørdag formiddag, 
dyk lørdag eftermiddag, dyk igen lørdag 
aften/nat og evt. et dyk søndag. Og det kom 
heldigvis ikke til at passe helt. 

Der indløb markant færre tilmeldinger, end vi 
havde håbet på, hvilket til gengæld medførte 
en fantastisk ændring af planerne om lørda-
gen. Da ”vikingefolkene” ankom lørdag mor-
gen og så og hørte ”minisommerlejren” i 
fuldt flor, blev de måske nok grebet lidt af 
stemningen. Vi var ikke flere, end at vi sag-
tens kunne være på ”Aslak” alle sammen, så 
formiddagens og eftermiddagens program 
blev slået sammen.  

Mine damer og herrer:  
DYKNING FRA VIKINGESKIB! 
 
Med møje og besvær - og motor - fik vi bak-
set V/S Aslak ud fra det yderst lavvandede 
område ved anløbsbroen. Vinden kom fra 
nord, og det var omtrent den vej vi skulle. 

Der var således ikke andet at gøre end at 
bænke sig på tofterne, fatte årene og lære at 
ro et vikingeskib. I starten lignede det noget 
fra Asterix når der går total uorden i en ro-
mersk galej, men da vi lærte IKKE at følge 
hende, der burde føre åretagene, og i stedet 
se efter en med en stabil kadence, gik det 
meget bedre. Men der blev stadig skudt en 
ugle i ny og næ og skabt lidt uønsket krops-
kontakt når ham/hende foran var ude af trit.  
 
Vi havde grinet lidt af årerne, der næsten kun 
var ”rundstokke” med en flad ende uden 
egentlige åreblade, men det gik hurtigt op for 
os, at en åre med lav gearing kunne være ri-
geligt hård at trække når man skal flytte et 
vikingeskib. Mange årer med en lav gearing 
er vejen frem i større fartøjer. Lukas fra Søhe-
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sten og vores Valdemar fik ikke lejlighed til at 
demonstrere deres ”vat-arme”, de sejlede 
DSF’s stand-by gummibåd, der skulle overvå-
ge dykkefeltet. 
 
Pænt svedte med gorillaarme og i højt humør 
nåede vi omsider en position ved Vesterskov, 
hvor vi ankrede op i ”sundet” mellem kysten 
og en sandbanke, der var næsten helt oppe i 
overfladen. Og så skulle der dykkes. Der var 
lidt udfordringer i forbindelse med etablering 
af dykkefeltet, kommunikation kan være 
svær når for mange har en mening på én 
gang, men omsider lykkedes det dykkerleder 
Henning at få sat feltet som han ville have 
det. Og så blev der dykket i ”sundet” og leget 
på sandbanken i de næste to timer.  

Hjemturen var noget lettere. Da vi havde bak-
set Aslak rundt om sandbanken blev der hejst 
sejl. Snart gik vi over otte knob næsten uden 
en lyd bortset fra vandets hvislen langs skro-
get og lidt sus i riggen. ”Her, hold lige den et 
øjeblik”.  Jeg var på vej agterud for at fylde 
kaffe i koppen, men blev afbrudt. ”Øh, ja, 
selvfølgelig”. Og så stod man dér med styre-
åren og kunne mærke vandet og skulle holde 
kursen. Styreåren er i og for sig ikke særlig 
forskellig fra rorpinden på SUGAR, men hvor-
dan holder man lige et vikingeskib for fulde 
sejl rigtigt i forhold til vinden? Det var med 
bævende hjerte jeg stod dér og legede Leif 
den Lykkelige, men heldigvis kom Tonny snart 
tilbage og tog over. Pyh! Et kik på loggen af-
slørede, at Aslak gik otte knob for sejl, og det 
blæste ikke engang ret meget. Imponerende. 

Og selvom vi havde vinden ind ca. 45 grader 
fra bagbord krængede skibet næsten ikke til 
trods for, at det kun stikker sølle 30 cm. Det 
var til gengæld rigelig dybgang da vi skulle 
lægge til, for der er kun en smal rende ind til 
broen og den ramte vi ikke! Så næsten alle  
mand op i riggen med bagdelen ud over 
skibssiden for at krænge Aslak til endnu min-
dre dybgang, og et par stykker i vandet for at 
skubbe på. Til sidst lykkedes det at få skuden 
på plads. 
 
I det øjeblik indfandt sig den journalist fra 
den lokale sprøjte, der skulle rapportere fra 
begivenheden. Lukas fra Søhesten og Valde-
mar måtte i al hast i gearet og foretage et 
hurtigt dyk efterfulgt af et interview. 
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Resten af eftermiddagen blev tilbragt på for-
skellig vis. Catharina forsøgte sig med hugsid-
dende rutchning på fødderne ned ad skræn-
ten. Det lykkedes kun delvis kunne man se på 
buksebagen senere. Og pludselig sad hun op-
pe i et træ. Det så nogle af drengene—i alle 
aldre—og kort efter befandt mindst ti perso-
ner i alderen 12 til 30 temmelig højt oppe i 
det samme træ.  

Imens var Andres R. gået i gang med at ind-
samle ALT spindelvæv i omegnen på en pind, 
der senere måtte forlænges for at øge såvel 
kapacitet som rækkevidde. Ved afrejse søn-
dag var det blevet til en kugle med en diame-
ter på næsten 20 cm. og en beslutning om at 
foretage afbrænding af kuglen lige inden af-
rejse. Men spindelvæv brænder ikke ret godt 
og et forslag om at hælde en sjat benzin på 
blev afvist af sikkerhedsmæssige årsager. 
 
Vi nød et overdådigt aftensmåltid med mas-
ser af burgere og grillpølser og gav os der-
efter til at vente på, at det skulle blive mørkt 
nok til natdyk.  

Sigtbarheden var heldigvis markant bedre 
end ved testdykket, og lidt syd for broen var 
der rimelig dybde, så natdykket blev en væl-
dig succes.  
 
Søndag formiddag blev der igen dykket ved 
broen i det dejlige vejr, og igen var der ting at 
se på. Et hold havde en 9 mm. Beretta med 
op og det var jo ganske usædvanligt. Nærme-
re inspektion af våbnet viste dog, at det var 
en særdeles veludført hardball-attrap.  
 
Midt på eftermiddagen var grej og telte pak-
ket sammen og vi var færdige med at slette 
sporene efter os. Det er reglen på DSF-
lejrene, at man helst ikke skal kunne se, at vi 
har været der. 
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Den 5. og 6.december 2013 var der blæsevejr 

i Danmark. Så meget, at lavtrykket absolut 

skulle have et navn – det blev BODIL. Der var 

pænt gang i BODIL og ”hun” flyttede så store 

mængder vand, at vandstanden flere steder i 

landet aldrig tidligere er målt højere. I Skovs-

hoved havn var alle broer, også badebroen,  

under vand og bananen var oversvømmet. 

Lulu II blev tilset nogle gange i det døgn vand-

standen var forhøjet og der blev justeret og 

tilføjet fortøjninger efter behov, så der ikke 

skete skade på båden. SUGAR var heldigvis 

solidt placeret på vinterpladsen på Flagmo-

len. 

Vi bringer et par billeder af dette årtusindes 

højeste vandstand. 

Bodil 
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Bådførere: 
Søren Petersen 
Tlf.: 44 98 90 65 
sss.petersen@mail.tele.dk 
 
Mogens Jensen 
Tlf.: 61 78 32 66 
mogens@vip.cybercity.dk 
 
Flemming Andersen 
Tlf.: 43 26 72 89 
fla@force.dk 
 
Mikael Barfred 
Tlf.: 22 85 15 80 
Mikael.barfred@nokia.com 
 
Kasper Dam 
Tlf.: 21 20 32 31 
kasper-@brygge.dk 
 
Jesper Rasmussen 
Tlf.: 20 44 26 06 
jesper.rasmussen@get2net.dk 
 
Henning Rasmussen 
Tlf.: 23 11 33 33 
h.rasmussen@brnet.dk 
 
 

Instruktører: 
Søren Petersen 
Tlf.: 44 98 90 65 
sss.petersen@mail.tele.dk 
 
Thomas Hemmingsen 
Tlf.: 45 93 33 49 
th@email.dk 
 
Asbjørn Vestphal 
Tlf.: 20 21 03 53 
aa@vestphal.dk 

Snorkelinstruktører: 
Henning Rasmussen 
Tlf.: 23 11 33 33 
h.rasmussen@brnet.dk 
 
Steen Petersen 
Tlf.: 21 66 62 12 
steen.petersen@comxnet.dk 
 
Valdemar Mørkeberg 
Tlf.: 21 70 21 13 
valdemar@morkeberg.com 
 
Frederik Sukstorf 
Tlf.: 24 60 2512 
fsukstorf@gmail.com 
 
Lukas Byth Carstens 
Tlf.: 60 86 10 77 
lukas.byth@mail.dk 
 
 

Materiel: 
Jesper Rasmussen 
Tlf.: 45 83 15 69 / 20 44 26 06 
jesper.rasmussen@get2net.dk 
 
Søren Petersen 
Tlf.: 44 98 90 65 
sss.petersen@mail.tele.dk 
 
 

WEB-redaktion: 
Steen Petersen 
Tlf.: 21 66 62 12 
steen.petersen@comxnet.dk 
 

Kontaktpersoner 
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SKOVSHOVED UNDERSØISKE GRUPPE 

Klubhus 
Skovshoved Havn 1C 
2920 Charlottenlund 
 
www.s-u-g.dk 
 
 

Postadresse 
S.U.G. 
Skovshoved Havn 1C 
2920 Charlottenlund 
 
Postgiro 113-2776 
Danske Bank 1551-4204133018 
 

LULU II 
Kystradiotjenesten 
Tlf.:   134 
Kaldenr.:  XP 3778 
Sellcall: 04022 
 

Formand 
Steen Petersen 
Händelsvej 26, st.th 
2450 København SV 
Tlf.: 21 66 62 12 
steen.petersen@comxnet.dk 
 

Sekretær 
Jacob Nielsen 
Tinglevvej 6B 
2820 Gentofte 
Tlf.: 22 15 09 18 
Jacob.nielsen@dadlnet.dk 
 

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Hemmingsen 
Tværledet 13 
2880 Bagsværd 
Tlf.: 45 93 33 49 
th@email.dk 
 

Juniorleder 
Henning Rasmussen 
Brøndbyvestervej 120, st.tv. 
2605 Brøndby 
Tlf.: 23 11 33 33 
h.rasmussen@brnet.dk 

Næstformand 
Jesper R. Rasmussen 
Rosengårdsvej 23 
2830 Virum 
Tlf.: 45 83 15 69 / 20 44 26 06 
jesper.rasmussen@get2net.dk 
 

Kasserer 
Susanne Petersen 
Stengårds allé 102 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: 44 98 90 65 
sss.petersen@mail.tele.dk 
 

Chefinstruktør 
Søren Petersen 
Stengårds allé 102 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: 44 98 90 65 
sss.petersen@mail.tele.dk 
 
 

http://www.s-u-g.dk
http://www.s-u-g.dk/

