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Dykker Året startede som sædvanlig med Prøvedyk hvor vi havde en del i 

svømmehallen for at prøve om det var noget for dem. 2 gennemførte og bestod 

første level som er et stjernet cemas dykker. 

 

Vandet fra højvandet januar 19 ser ud til ikke at have sat varige spor ud over 

oprydning viser målinger et par gange i løbet af sommer ikke at være mere 

fugtig end normalt er. 

 

Vi har i år igen deltaget i aktiv havn som i år var her i Stege på arealet ved 

sejlklubben hvor vi igen havde lavet en rigtig fin udstilling med ting og sager alt i 

alt en fin dag men der er vist bred enighed om at formen måske skal laves om 

hvor foreninger vil øge opmærksomheden på sig selv, måske flytte det til en dag 

hvor der sker andre ting på havnen og publikum alligevel er der og man mere 

hjælpes ad med at få mennesker på havnen.   

 

Vi var igen i år oppe og lege lidt med juniorer til Møn Sportsferie som i år var 

mandag i uge 32 hvor vi skulle prøve at fortælle lidt om dykning og lade dem 

prøve at trække vejret i en lunge automat under vand.  

Det er en stor succes synes jeg og jeg stiller gerne op hvis de kalder en anden 

gang  
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Også i det år der er gået har vi været udenlands og dykke i foråret var en større 

gruppe på Tenerife med meget fin dykning blandet lidt med det at være tourist 

modsat en klubtur til Rødehavet i November hvor vi havde lejet et skib med 

besætning og guide og fyldt det med dykkere fra Møns Sportsdykkerklub. 

Så 6 dage med dykning, spise, hvile, og forfra igen 4 gange i døgnet lige til at 

klare, og vejret og vinden var med os med en temperatur som var behagelig en 

succes synes jeg. 

Noget andet med Smøgen den weekend vi havde planlagt var populært da der 

var udsolgt så en anden weekend blev prøvet, og det endte med kun 2 der kørte 

en tur derop. 

Vi har også været på weekend ved Lillebælt hvor vi havde et par dyk ved 

ammoniakhavnen med Søren Larsen som guide hen til nogle grotter hvor efter 

vi spiste med udsigt til begge Lillebæltsbroer hvorefter vi overnattede i en lejet 

hytte, stod tidligt op og gik ned til stranden hvor vi fik et strømdyk inden 

strømmen blev for kraftig, vi havde jo ikke båd med, så man kunne jo ikke bare 

give los og få et rigtigt strømfræs men det kunne ellers have været rigtigt skægt. 

 

Derudover har vi nok haft en sommer som mest huskes på grund af aflysninger 

på grund af vejret, til de ture hvor vi skal lidt langt ud,  vi har endda sejlet ud fra 

Hårbølle i blankt vand men da vi kom ud i nærheden af vraget rejste bølgerne 

sig til noget som sikkerhedsmæssigt var uforsvarligt og vi vendte snuden ind i 

Grønsund igen hvor vandet stadig var roligt så vi kunne gennemføre et par 

strømdyk i vanlig stil.   
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 Noget nyt vi prøvede i år, var et nat dyk på Knuds hoved odde et meget 

spændende lærerigt dyk, godt nok var max dybden kun 3 meter men meget at 

se og dykkerlederen havde sørget for varm suppe inden vi kørte dernede fra.  

Vores ordning med fast pris for luft til aktive medlemmer synes jeg er fin  

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

En rigtig god ordning synes jeg 

Men man kan dog stadig købe og betale enkeltfyldninger efter behov med selv 

justits. 

 

 

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, eller bare 

arrangere og invitere så giver det sig selv, skal man ud og sejle skal man kunne 

tælle til 4, en bådfører, en stanbay dykker og 2 der dykker og så kan man bytte.    

 

  

Og så vil jeg slutte af med at ønske os et godt og aktivt dykker år i 2020. 

 

Formanden for Møns Sportsdykkerklub. 

Mogens Øbo Larsen. 


