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Nyhedsbrev SUG Sommeren 2018.  
Udlandstur – møde d.28/6 og status for LULU 
24/6 2018 
 
Kære alle 
 
Jeg håber I alle havde en god Sct. Hans Aften i går, selv om der var forbud mod bålaf-
brænding de fleste steder. Foråret har budt både på udfordringer med LULU og megen 
aktivitet i klubben. Nu står sommerferien for døren og vi skal til at planlægge sensomme-
rens og efterårets aktiviteter i SUG. 
 
Læs her om udlandsturen, om speedbådskurset, om LULU’s motorproblemer og om de 
kommende dyk 
 
Udlandstur 22. – 30. september. I det vedhæftede er der en beskrivelse af de to mulige 
mål for efterårets dykkertur: Estartit eller Malaga. For at aftale, om vi tager det ene eller 
det andet sted hen, mødes vi i klubhuset på torsdag d. 28/6 kl. 19 i klubhuset. Hvis du ikke 
kan deltage i mødet men gerne vil med på udlandsturen, så send mig en mail. 
 
Sommerens dyk. Selv om LULU ikke har kunnet sejle hele foråret, har der været mange 
dyk i klubben. De fleste er et par medlemmer der mødes og tager ud at dykke sammen 
uden at annoncere det nærmere. Bare i dag har Søren oplevet tre forskellige hold tage ud 
at dykke fra klubben efter hinanden… og vel at mærke uden at møde hinanden (mens han 
reparerede kompressor og arbejdede på LULU). I må meget gerne bruge kalenderen til at 
prøve at samle andre interesserede medlemmer til dyk. Vi har sat nogle dyk ind i kalende-
ren, men som altid, er I velkomne til at arrangere flere dyk. Ture med LULU vil blive af-
lyst/ændret til stranddyk eller ture med SUGAR indtil motorproblemerne er løst.  
 
Registrer jeres brug af klubben på kalenderen. Vi skal hvert år give Gentofte Kommune 
besked om, hvor meget vi bruger vores klubhus. Disse oplysninger benyttes til at beregne 
vores kommunetilskud. Kommunen benytter også oplysningerne til at se, om vi bruger 
klubhuset nok og hvis der er klubber uden klublokaler, om de så evt. kan dele lokale med 
os. Registreringen af klubhuset sker ud fra klubbens kalender på www.s-u-g.dk. Jeg vil 
derfor bede om, at I registrerer, når I har været i klubben - enten for at dykke eller for at 
mødes. I må meget gerne registrere hvor mange, der var til stede. Har I ikke gjort det på 
forhånd, så gør det, når I kommer hjem! Vi har brug for jeres hjælp til at få disse registre-
ringer på plads. 
 
LULU har haft motorproblemer og skulle have en ny startmotor. Det kunne måske lyde 
enkelt at få skiftet startmotoren, men der var ikke plads nok til den nye startmotor. Søren 
har derfor måttet tilpasse fundamentet, og det har været en lang og besværlig opgave. 
Desværre ville motoren alligevel ikke starte, og Søren har i dag gjort et ekstra forsøg på at 
få hende i gang. Desværre uden held. Næste skridt er at få en motormand ned og se, 
hvad andet, der kan være galt med motoren. Vi håber at vi kan få gang i hende hen over 
sommeren. 
 
Speedbådskursus. Der er ca. 2 gange om måneden kursus i speedbådssejlads i klubhu-
set. Jeg har taget kurset og kan varmt anbefale det – ikke alene får vi det til en meget god 
pris, men det er også både sjovt og lærerigt. Det er et af klubbens medlemmer, som afhol-
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der kurset i samarbejde med Nautic Marine. Underviserne er dygtige og de tager hensyn til 
den enkelte elevs behov. Kurset tager 1 dag, hvor der er teori og praktisk sejlads og dagen 
sluttes af med eksamen, hvor der kommer en ekstern eksaminator. Eksamen er meget 
afslappet og består af en mundtlig del, hvor eksaminator stiller spørgsmål til de enkelte 
deltagere, som alle sidder sammen, og en praktisk del, hvor man skal vise, at man har de 
basale færdigheder til at sejle. Tjek kalenderen for oplysninger om tilmelding, og hvis du vil 
høre mere, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Hav en fantastisk sommer med mange gode oplevelser og dyk. 
 
Hilsen 
Susanne 
Formand for SUG 
 


