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Silkeborg Frømandsklub 
Almindsøvænget 9 
8600 Silkeborg 
CVR - 30773055 
 
E: info@silkeborgdykkerklub.dk 

 
 

Silkeborg den 5/6-2018 

 

 
 

Flaskeposten 2018/1 
Velkommen til årets første nyhedsbrev fra formanden, de (helt) gamle medlemmer vil sikkert 
tænke tilbage til de gode gamle dage, med trykte nyhedsbreve, omdelt med postdanmark, når 
de ser navnet ”flaskeposten” på deres computer. 
 
I forbindelsen med den netop overstående arbejdsdag i klubhuset, blev der fundet en masse 
gamle klubblade, disse kan findes i baglokalet bagved baren. Meget interessant læsning. 
 
Syntes det var helt oplagt at genoplive navnet ”flaskeposten” ifm med det første, at mine to 
årlige nyhedsbreve.  
 
I dette nyhedsbrev kan du b.la læse om nye livredderregler på højskolen, nedsættelse af 
udvalg, den næste sæson og et par andre småting. 
 
 
Livredder på Højskolen 
Som det er de fleste bekendt, er vi underlagt regler med, at der skal være en livredder tilstede, 
når vi benytter Højskolens svømmehal. 
 
Set fra Silkeborg Frømandsklub side, har reglerne for livreddere ikke været optimale, da vi 
har en instruktør i vandet når vi træner. Desuden har der ikke været ensartet regler på tværs 
af svømmehallerne i kommunen. 
 
Jeg har deltaget i en arbejdsgruppe, sammen med Per fra Nordvest, Viggo fra Højskolen og 3 
andre klubber. Arbejdet er endt ud med, at vi får ensartet regler for brugen af alle 
svømmehaller (pånær Them) – I korte træk går det ud på: 
 

- Der skal bestås en bassinprøve, hvert år (meget forsimplet, ift DSU livredderprøve) 

- Der skal bestås en hjertelungeredning prøve, hver 5 år (med fokus på drukning) 

- Man skal have kendskab til alarmerings instruks i svømmehallen  

Alle ovenstående kurser, vil blive udbudt af Silkeborg Højskole, bassinprøve vil afholdes gratis 
for brugerne af svømmehallen. Der er et kursusgebyr for HLR prøve. 
 
Bestyrelsen i SFK har derfor besluttet, at alle brugere (ej juniors og elever) af svømmehallen, 
skal tage en bassinprøve samt HLR prøve. Udgifter hertil, dækkes af klubben.  
 
Fra næste sæson, vil der derfor ikke være livreddere vagter i svømmehallen. 
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Udvalg 
På generalforsamling 2017, blev der nedsat et antal udvalg, som skal arbejde med forskellige 
områder i klubben, disse udvalg er nu på plads. 
 
Der er et par udvalg, hvor der ingen medlemmer er, skulle du have lyst til at give en hånd med, 
skal du bare kontakte udvalget. 
 
Dykkerudvalg 
Udvalget har som opgave, at arrangere mindst en dykkertur om måneden. Dykkerudvalget 
består af den siddende bestyrelse (undtaget formand og kassereren) samt suppleanter. 
 
Klubaftner 
Udvalget har som opgave, at arrangere mindst en klubaftnen hver 2. måned. Dykkerudvalget 
består af den siddende bestyrelse (undtaget formand og kassereren) samt suppleanter. 
 
UV Jagt & Fridykning 
Udvalget har som opgave, at arrangere UV jagt ture og fridykker ture efter behov, samt 
udvikle disse aktiviteter i klubben. 
 
Kontakt person: 
Jens Nørholm 
E: jens.noerholm@schneider-electric.com 
T:51231693 
 
Medlemmer: 
ingen 
 
Ungdom 
Udvalget har som opgave, at arrangere ungdoms ture, samt udvikle disse aktiviteter i klubben. 
 
Kontakt person: 
Gitte Feldt 
E: g-feldt@hotmail.com 
T: 22295165 
 
Medlemmer: 
ingen 
 
Materiel 
Udvalget har som opgave, at sikre at vores kørende, sejlende, hus, inventar, kompressor, o2, 
mm vedligeholdes og vi altid har det materiel hjemme, som er nødvendigt. 
 
Kontakt person: 
Klaes Andersen 
E: klaes@lythje-andersen.dk 
T: 29620522 
 
Medlemmer: 
Per Grønbjerg, Klaus Skotte, Martin Hampen Christensen, Elisabeth Langvad 
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Næste sæson 
Bestyrelsen er i gang med at planlægge den næste sæson, vi starter igen onsdag den 5. 
september 2018, kl 19:00, både for juniors og seniors. Svømning stopper kl 21:00 
 
Den første dag, vil der blive afholdt prøvedyk i svømmehallen og informations aften i 
klubhuset. 
 
Som tidligere år, vil der være opvarmning den først ½ time for seniors, og derefter fri 
leg/svømning. Junior afdeling benytter ½ af bassin fra ca 19:00 til 20:30 
 
Teknisk træning, vil fremadrettet blive fredage – program er ved at blive udarbejdet. 
 
Fredags svømning/træning er kl 19:00 til 21:00 som tidligere år. 
 
Husk, at vi skal være oppe af vandet senest 20:45 
 
Continox anlæg 
Vi har benyttet Continox anlæg et ½ år, og det ser ud til at fungere som det skal. Vi har derfor 
besluttet at stoppe med at bruge fylde journal på papir. Divegas anlægget registrerer 
automatisk hvem der fylder, og hvor meget der fyldes. Medlemmerne opfordres til, at man 
ikke deler en fyldning, men at hvert medlem logger ind, fylder sine flasker, logger ud – og 
derefter næste medlem kan fylde. Da det giver den mest korrekte fylde journal. 
 
Benytter du ren o2 fra flaske, skal du på flasken notere dine initialer, og slut tryk på flaske 
(som du plejer) 
 
Arbejdsdagen 
Der blev afholdt arbejdsdag den 27. maj, en stor del af bestyrelsen var på en planlagt tur til 
Sverige den pågældende weekend og dykke, hvorfor der kun var Per og Klaes som kunne 
deltage, og desværre ingen medlemmer. 
 
Klaes og Per fik ryddet lidt op, og fik afsluttet installationen af alarmsystemet, der nu også 
alarm i bådgaragen. Husk derfor, at slå alarm fra, inden i forsøger at komme ind i bådgaragen. 
 
Vi vil forsøge med en arbejdsdag igen i efteråret, håber lidt flere medlemmer kan afse lidt tid 
til klubben. 
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Nye poltikke 
Bestyrelsen har opdateret politikker for lån/leje af klubhus, både og kompressor – disse er, 
kort fortalt 
 
Klubhus Kan udlånes for 500 kr, og kun for klubbens medlemmer. Bestyrelsen er fritaget 
for betaling 
Kompressor Ved klubtur, gratis, ellers 50 kr pr. dag i leje 
Både   Ved klubtur, gratis, ellers 100 kr pr. dag i leje 
 
GDPR 
Som de fleste nok har opdaget, er der kommet en ny persondatalov, kort fortalt, så har SFK 
udarbejdet politikker på området, og disse kan findes på hjemmesiden, eller ved kontakt til 
mig 
 
 
 
Vi ses under overfladen 
Ole Aggerholm, Formand 
 


