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Flaskeposten 2018/2
Velkommen til årets anden nyhedsbrev fra formanden.
I dette nyhedsbrev kan du b.la læse om livredderregler på højskolen, junior afdelingen i
fremgang, nye flaske elever, Continox anlæg og div. arrangementer de næste par måneder

Livredder på Højskolen
Silkeborg Kommune gav os et nyt sæt spilleregler i år, for hvordan vi skulle bemande
livreddere vagter i Højskolens svømmehal. Bestyrelsen valgte i den forbindelse, at stille som
krav at alle medlemmer som ønsker at benytte svømmehallen, skal gennemføre en livredder
prøve, incl en hjertelunge rednings prøve.
Tak til alle de, som har deltaget i prøverne, det har været dejligt at se, at der har været så stor
opbakning til de to aftner, hvor prøver blev gennemført.
Det er endnu for tidligt at sige, hvordan prøvekrav bliver i 2019 – jeg ved, at de bliver
revideret en smule, men vi skal ikke forvente, at de grundlæggende krav, med at der skal være
livreddere til stede bliver fjernet.
Junior afdelingen
Vi har 23 medlemmer af vores junior/snorkel gruppe – det betyder også, at der er meget tryk
på svømmehallen onsdag aften, både på pladsen og på vores instruktører og hjælpere.
En af vores snorkel dykkere er i øjeblikket i gang en snorkel instruktør uddannelse og to er
igang med et Padi 18meter flaske certifikat. Det er glædeligt at se, at der er så godt gang i
vores junior afdeling, og at den udviklere nye instruktører og nye flaske dykkere til vores
klub.
Nye dykkere i klubben
Vi har i år fået en del nye flaske dykkere i klubben, vi har ikke set dem alle på vores klubture,
mange er aktive i svømmehallen og på vores træning / opvarmning. Håber en dag, at møde jer
på vores klubture.
Som jeg nævnte, har vi dykkere fra vores junior afdeling i gang med at blive flaske dykkere,
dertil et nyt medlem som ønskede at tage Padi certifikat ved os, hvorfor vi snart har tre nye
flaskedykkere i klubben.
På holdet er desuden 4 andre dykker elever, som følger uddannelsen, det er elever som vores
instruktør har med fra anden side.
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Efterårs sæsonen
Vi har haft en fantastisk sommer, og mange har fået dykket. Men vinteren banker på, men
husk nu at komme ud og dykke – så i ikke glemmer jeres færdigheder hen over vinteren. Vi
dykker jo som altid den første søndag i måneden, som minimum.
Workshop 2018
Som noget nyt, har vi i år sammen med NOWdive opsat en workshop forkøb over 5 gange,
med maks 10 deltagere. Det tog kun et par dage, så var workshoppen booket. Vi har nu
gennemført 2 af de 5 workshops, og det har været utroligt sjovt og lærende.
Mange dykkere har fået lært, at man roligt kan smide mange kilo bly – og stadigvæk har man
nok vægt til, at man kan synke til bunden.
Continox
Vores Continox anlæg fylder et år, og der har været lidt indkørings problemer – men de fleste
børnesygdomme er rettet. Vi har en kendt fejl tilbage, som opstår efter anlægget har været
taget fra strøm, hvor det kan være svært at få systemet til at afslutte en anlægskontrol
korrekt. Der er en workarround for denne fejl, og softwarefejlen er fundet i systemet, som
bliver rettet næste gang forhandleren er i området, og kan opdatere med ny software.
Julefrokost
Husk at komme til årets julefrokost, det er lørdag den 15/12 kl 18:30, der er i øjeblikket 13
tilmeldte til festen
Juleafslutning
Der er juleafslutning med glück og æbelskiver den 13/12 kl 19:00 – det er gratis at deltage, og
alle er velkommen, unge, gamle, passive, familie og børn.
Klaes har ”julegaven” til klubben med, som han vil introducere til os – og så siger vi ikke mere,
i må komme og se hvad det er.
Oxyboks
Vores oxybokse vil i det nye år blive opdateret med nye 1st trin, masker og flasker. Den type
af flasker vi har brugt de sidste mange år (med pin), udgår fra AGA – og vi skal have nye typer
af flasker (med hjul)
Bestyrelsen har indkøbt til, at vi fremover vil have 2 oxybokse – jeg forventer, at holde et
introduktions aften/klub aften – hvor vi kan øve os i brugen af oxybokse. Mere information
følger i det nye år.
Næste år
Jeg er i gang med at oprette klub aftner og klub ture i kalenderen, har i et ønske til et
dykkersted eller en klub aften, så drop mig en mail, og det kommer på bestyrelsens
idekatalog.
Sæt allerede ny et STORT kryds i din kalender, for første klub aften i 2019, det bliver den 10/1
– her taler vi om klubture i 2019. På mit idekatalog står Rødehavet, Sverige, Bornholm og
traditionen tro, Norge – vi når nok ikke dem alle, men måske to af dem?
Generel forsamling
Årets generalforsamling bliver den 7/2-2019, og vi ved allerede nu, at Per ønsker at udtræde
af bestyrelsen, hvis du kunne tænke dig af være med til at præge klubbens fremtid, kunne det
måske være noget for dig?
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Vi ses under overfladen
Ole Aggerholm, Formand
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