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Året startede som sædvanlig med Prøvedyk hvor vi havde 5 interesserede som 

blev reduceret til 3 stabile som gennemførte undervisningen og fik 1 stjerne til 

samlingen. 

På undervisning siden har vores instruktør også været indblandet i undervisning 

og udstedelse af nitrox bevis til 3 erfarne dykkere så de også kan dykke på 

Iltberiget luft efter eget valg.   

Vi var lidt længe om at bestemme sammen med forsikringen om vores gulv selv 

kunne tørre op efter oversvømmelse januar 2017 men besluttede dog at gå i 

gang sidste vinter og har fået et fint og stabilt nyt gulv som også afstedkom at vi 

tog os sammen og fik tigget lidt maling i XL, og også fik det smurt på væggene så 

vores klubhus nu står lyst og lækkert.                                           

Som vandet måske igen har været oppe og kysse og der skal ses på hvordan vi 

takler det denne gang. 

Vi har i år igen deltaget i aktiv havn som i år var i Vordingborg, på Nordhavnen 

ved roklubben med vores båd som blikfang noget forskelligt udstyr og nogle 

ihærdige medlemmer som prøvede at få folk som kom forbi i tale, sammen med 

mange andre meget forskellige foreninger som også vil lave lidt reklame for sig 

selv. 

 

Vi har også lavet lidt prøve dyk for juniorer først til Møns sportsferie som var i 

uge 32 hvor nogle ihærdige ildsjæle havde inviteret på ferie i Møn hallerne hvor 

de unge så skulle prøve forskellige sportsgrene også dykning, og vi var blevet 

tildelt en eftermiddag hvor vi skulle prøve at fortælle lidt om dykning og lade 

dem prøve at trække vejret i en lunge automat under vand.  
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Det var en stor succes det var det de unge talte meget om efter og det gjorde 

også at vi blev kontaktet af et gymnastik springhold på overnatning i hallen og 

senere action weekend med mange unge i hallen som spillede computer og 

havde brug for et break fra skærmen, om ikke vi lige kunne stille op og hjælpe 

og de kunne prøve og trække vejret og være vægtløg under vand, og det kunne 

vi selvfølgelig. 

Også i år har vi været udenlands og dykke i foråret var en større gruppe på 

Malta for andet år i træk og på disse ture prøver vi på at være lidt turister og få 

set lidt af det man bør når man nu alligevel er der 

Og i sensommer var vi i Smøgen på lang weekend hvor det at være turist består 

i at gå over på den anden side af gennemsejlingen og se på lidt butikker og 

nogle skilte hvor der står tak for i år ses til næste år til gengæld meget fin 

dykning et par rigtig gode ture som godt tåler gentagelse. 

Derudover har vi nok haft en sommer der siger spar es til alt med hensyn til 

dykkervejr og gennemførte ture omkring Møn også meget mere end vi havde i 

vores kalender, 

Fremhæves kan bl.a., pludselig invitation til dykker camping i haven hos 

Charlotte og Rene i Magleby med fri dykning ved havnen og en afslutnings tur til 

klinten med Alf, et par fine dage eller stranddyk ved Gedser, Eller svømmetur og 

hygge aften med grill i Sortsø hos Sussie og Jesper, landgangsfartøj fra krigens 

tid mellem broerne var også nyt for os, nyt var til gengæld ikke at flyvemaskinen 

i Grønsund heller ikke lå på en ny position vi havde fået, Jernbane færgen 

Ærøsund har også i år fået et besøg af et hold dykkere fra Møn hvor vi trak 

Brutalis til Sydfyn for et besøg plus alt det vi plejer som klinten mange gange, 

Grønsund strømfræs og længere ude som ved kanonvrag og Hjuldamper 

Vi har jo i klubben nogle som er dygtige til at få taget nogle film af vores dyk, 

nogle er blevet klippet lidt til og lagt ud på Facebook i gruppen                        

Møns Sportsdykkerklub hvor de kan ses, vores store fjernsynet kører også tit om 

fredagen med klip fra nær og fjern i fin kvalitet til stor glæde for alle. 
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Kommunen har også et projekt kørende med at kortlægge hvad man kan byde 

på langs vores kyster i Vordingborg kommune, og vi har haft besøg af marine 

biolog Søren Larsen både til snak om hvad vi laver og hvor og han har også 

været med os på flere ture hvor han har filmet og bagefter til glæde for alle 

kunnet fortælle meget om hvad vi ser da han kender og navnet på både stort og 

småt i vandet omkring os. 

Vi har i år haft en model for afregning af luft hvor man betaler forud for året 300 

kr. for luft og skal man have tilsat lidt ekstra ilt lægger man 200 kr. mere.  

Så jo mere man dykker jo billigere får man fyldt flasker.  

En rigtig god ordning synes jeg 

Men man kan stadig købe og betale enkeltfyldninger efter behov til en billig 

penge. 

Vi har i efteråret fået uddannet 3 livreddere så vi kan have svømmehallen som 

vi plejer til uddannelse og fri lej og øvelser med flasker om fredagen. 

Nyt er at der er nedsat et havneudvalg for brugere af havnen som så er 

repræsenteret i havnerådet, hvor alle Vordingborgs havne og havnechefen er 

repræsenteret samt nogle politikere, som så skulle gøre at vi skulle blive oplyst 

mere oplyst hvad man har af planer, det er også håb om at vi får lidt indflydelse 

den anden vej. 

Og så vil jeg her opfordre alle til, at har man en god ide til dyk eller anden 

aktivitet skal man bare prøve at komme til turudvalg eller mig så vi kan kigge på 

det og se om der er interesse.   

Og så vil jeg slutte af med at ønske os et godt og aktivt dykker år i 2019. 
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