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Koralrevs Kursus og Koralrevs Togt med Dansk 

Sportsdykkerforbunds Biologiudvalg 

Koralrevs kursus den 5-6. oktober på RUC med besøg på Den Blå Planet. 

Koralrevs dykkertur 26. okt. - 2. november 2013. Liveaboard fra Port Galib (Marsa Alam) 

 

I år gentager biologiudvalget den store succes fra 

2009 og 2011, med kombineret biologi-

kursusweekend og biologi-togt i Rødehavet - 

Egypten. Togtet er ikke bare en traditionel dykkertur, 

idet der forud for turen afvikles et weekend kursus i 

koralrevs biologi, således at deltagerne bliver godt 

klædt på, til at forstå hvad verdens største 

økosystemer har at byde på. Kurset afholdes på RUC 

(Roskilde Universitetscenter), og der er også et besøg 

på Den Blå Planet. Denne kombination af kursus og 

togt har vist sig særdeles velfungerende, idet 

deltagerne ikke bare kommer på en almindelig dykkertur til Egypten, men får undervisning i 

Koralrevs biologi, lære de øvrige deltagere at kende inden togtet, og på togtet vil udvalgets biologer 

evaluerer hvad vi oplever på dykkene under togtet.  

Koralrevskursus 

Koralrevs kursus den 5-6 oktober på RUC med besøg på Den Blå Planet. 

Rejsen kan med fordel kombineres med biologiudvalgets teoretiske koralrevskursus den 5.-6. 

oktober 2013. Kurset afholdes på Roskilde Universitetscenter (RUC) og med besøg på Den blå 

Planet Det er ikke en forudsætning at du deltager på Kurset, men kursusdeltagere har fortrinsret til 

togtet, så det kan være en god ide at tilmelde sig dette også. 

På kurset vil du opnå viden om koralrev, 

varmtvandskoraler i tropiske farvande, og du vil 

få lejlighed til med egne øjne at lave mikroskopi af 

levende koraldyr. Du får tilegnet dig viden om 

hvordan tropiske koralrevs økosystemer fungere, 

og hvilke livsbetingelser der gælder her i dette 

unikke og vel afbalancerede undervandssamfund. 

Du vil opnå færdigheder i at genkende de 

grundlæggende træk på de forskellige grupper af 

koraler og koralfisk. Der findes ca. 1200 arter i 

Rødehavet alene. 

Kursuspris: 990,- kr. + evt. bøger og mat. 
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Rejsen 

Afrejse fra Kastrup og København. Der flyves direkte til Hurghada med SAS og transfer med bus til 

Port Ghalib. Der bliver således en lidt lang køretur i bus efter ankomst til Hurghada, men det har 

vist sig at være meget bedre end at skulle sejle 2 dage sydpå for at nå vort mål, og rejsedagen går 

alligevel kun med transport. Transport af dykkerudstyr: Det er muligt at tilkøbe en sportspakke 

med op til 30 kg. dykkerudstyr for ekstra 600 kr. Du kan medbringe op til 20 kg. bagage + 5 kg. 

håndbagage. Prisen er kun 9.990 kr. for fly og sejlads. Prisen inkluderer 6 dages dykning, transfer, 

alle måltider, 12 L flasker + 32% nitrox, bly, kaffe, the, kildevand og softdrinks, dive guides mv.  

 

Prisen dækker ikke yderligere udstyrsleje, f.eks. leje af 15L flasker, komplet dykkerudstyr, 

drikkepenge, turist visa, men ellers er alt du behøver med. Tilmelding kan du læse mere om på 

www.sportsdykker.dk under Koralrevskursus og Koralrevstogt 2013  

Tilmeldingsfrist 15. juli 2013 - Bemærk, først til mølle princippet 

Senest den 15. juli 2013 betales de 9.990,- kr. til  

Dansk Sportsdykkerforbunds konto: Reg: 3129 Konto: 553 3996 

Der gælder dog at dem der har betalt, har fortrindsret til turen, i forhold til tilmeldte som ikke har 

betalt. Altså først til mølle princippet. 

 

Båden (Amelia) 
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Vi har forhåndsreserveret en båd med plads til 22 personer. Der er fri Nitrox 32% til rådighed for 

dem der har certifikat til det. Det skal forevises om bord. M/Y Amalia sejler fra Port Ghalib lige ved 

Marsa Alam, og herfra går turen sydpå til de mere tyndt befolkede dykkerområder. Målet er ikke at 

se på hajer, men at finkæmme koralrev for de mange koralarter og fiskearter. Så er det forhåbentlig 

sat på plads. Er du til vragdyk, er det altså ikke her du skal deltage, selv om vi nok møder et vrag 

eller to. Destinationer: Fury Shoal Reef, Ras Banas, Foul Bay, Qulaan Islands med flere. Turen 

foregår den 26. okt. - 2. nov. 2013 og er et liveaboard, hvor der overnattes ombord på skibet. Der er 

11 dobbeltkahytter med bad og klimaanlæg, en stor salon til ophold og spisning, og til aften-

evaluering på storskærm.  

 

   

 

UV foto 

Under togtet vil deltagernes oplevelser og undervandsfotos 

være udgangspunkt for artsbestemmelse, debatter og teoretisk 

snak om aftenen. På sidste togt havde 10 ud af 24 deltagere et 

undervandskamera med. Det er dog ingen betingelse, bare 

rigtig sjovt og lærerigt. Der vil derfor være rig mulighed for at 

dyrke UV fotografering på turen.  
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Dine forudsætninger 

Kurset er åbent for alle DSF flaskedykkere uanset biologisk forhistorie. Det eneste du behøver at 

kunne på forhånd er at du kan dykke! Selv erfarne koralrevs dykkere kan få udbytte af kurset. Det 

er ikke nødvendig med forhåndskendskab til koralrevsbiologi. Til turen har du brug for et CMAS *, 

et OWD certifikat eller tilsvarende og minimum 25 dyk på logbogen for at deltage. Er du ikke 

medlem af en Dykkerklub som er organiseret under Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) kan du 

melde dig ind i den web baserede dykkerklub Bølgen, som giver dig det billigste medlemsskab af 

DSF, foruden bladet Sportsdykkeren og din egen dykkerforsikring. Læs mere om Bølgen på 

www.sdkb.dk. Du kan forvente 6 dykkerdage med i alt ca. 18 dyk, hvoraf flere vil have karakter af 

nat dyk, idet solen på destinationen i november går ned omkring kl. 17:00.  
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Flere oplysninger 

Læs mere om turen fra 2009 og 2011 på hjemmesiden 

www.korallipater.dsf-bio.dk hvor der er turdagbog, 

turpositioner, dykkerlogbog, artsbestemmelser og ca. 4000 

billeder + videoklip fra tidligere ture. Der er også et afsnit 

med billeder fra koralrevs kurset som det blev afviklet sidst. 

Yderligere oplysninger eller spørgsmål om kurset og turen 

kan fås ved at skrive eller ringe til: 

Maria Kaspersen Tlf: 29 90 11 01 - maria@dsf-bio.dk 

Sune Bielefeldt Tlf: 40 50 22 88 - sune@dsf-bio.dk  
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Tilmeldingsform: 

 

Vi har brug for følgende informationer fra dig i forbindelse med tilmeldingen: 

 

Navn:  ________________________________________________________________ 

Adresse 1 ________________________________________________________________ 

Adresse 2 ________________________________________________________________ 

Postnr: ________________________________________________________________ 

By: ________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________ 

Mobiltelefon: ________________________________________________________________ 

Fødselsdato: ________________________________________________________________ 

Dykkerklub: ________________________________________________________________ 

DSF medlemsnummer: ________________________________________________________________ 

Dykker certifikat: ________________________________________________________________ 

Erfaring: Antal dyk: ________________________________________________________________ 

 

Ønsker at deltage i Koralrevskursus 5. – 6.  oktober 2013 (Lørdag/Søndag)  Sæt kryds   [   ] 

 

Ønsker at deltage i Koralrevstur 26. okt. – 2. nov. 2013. (Lørdag / Lørdag) Sæt kryds   [   ] 

 

Indbetaler sum for rejsen på DSF’s konto: Reg: 3129 Konto 555 3996: [JA/Nej]  [         ] 

Formularen sendes til sune@dsf-bio.dk  

 

Du kan også blot sende en mail med ALLE ovenstående informationer. Så er du tilmeldt. 


