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Selvom Thomas ser lidt fortvivlet ud på forsi-

den af bladet, kom han dog på benene. 

Finn og Thomas er ved at planlægge de-
res tur til Sverige 

Stranddykkene om onsdagen er som altid 
meget hyggelige med godt vejr og gode 
hjælpsomme kammerater. 

Formanden havde fanget et dyr på sin vej 
hjem fra Sverige og demonstrerer her sine 
pædagogiske evner. 
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Frømandsklubben Kon-Tiki 

Hermosagård Bygaden 82 Brøndbyvester 2605 Brøndby 

redaktionsudvalg: Finn Nielsen og Stig Sørensen 

E-mail: redaktion@kon-tiki.dk 

Lay-out: Keld Bronée 

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri 

Hold da fast hvor klubben summer af dykkeraktivitet. Fra midt september 

til midt oktober har der virkelig været gang i den med mange ture indland 

og udland.  

Ja, det lyder nok lidt overdrevent, men det er det egentlig ikke. Man 

bliver også glad for lidt, når der arrangeres udendørs klubaftener, tur til 

Rødehavet og hele to weekender i træk var Alu’en på havet i knaldgodt 

efterårsvejr. 

Okay, den udendørs klubaftenen i september blev ikke rigtig til noget 

og den ene af de gode weekender blev til ”kun” til speedbådstræning på 

turen til svenskerne suppleret med MOB og lidt havnemanøvre. Og alli-

gevel får vi snakket lidt mere om ture og dykning end om fodbold og byg-

geprojekter. 

Den ældste forening på Hermosagaard har i år 50 års jubilæum. Stig 

Knudsen og jeg tog i slutningen af september til reception på Kommunen 

og fik en god snak med præsidenten og et par andre, som vi også møder 

i brugerrådet. Et hyggeligt lille visit hos en velgørende forening, der hel-

lere giver gaver end modtager. Nogle husker nok at vi selv har været 

glade modtagere af gaver fra Lions. Vi gav derfor et par blomster og et 

lille beløb til deres indsamlinger.  

Og husk, at når efterårsblæsten trækker over landet, så kan man altid 

tage i svømmehallen og få varmen. 



4 

Lørdag den 3. oktober var Keld, 

Finn, Bent, Stig K. og Jon et lille 

sving ude på Øresund for at se 

nærmere på ”Sværdfisken”. Vi 

kunne ikke have valgt en bedre 

dag – det var højt, flot solskin og 

nærmest helt vindstille med fladt 

vand. 

Alle mødtes på gården klokken 

8.00, gjorde båden og dykmobilen 

klar, hvorefter vi begav os til en 

endnu lidt morgensøvnig Kastrup 

lystbådehavn. Kort efter gik turen 

over det rolige vand ud på den 

anden side af Saltholm med Keld 

ved rattet. Vi havde positionen på 

vraget tastet ind på GPS’en, men 

vi kunne ikke rigtigt forstå, at vi 

trods dette havde lidt vanskelig-

heder med at finde vraget. 

Klubtur til Sværdfisken 
Da første hold (Finn, Stig og 

Jon) hoppede i vandet, var der 

ikke meget andet end tang og 

krabber at se. Men i mellemtiden 

fandt Bent ud af, at der tilsynela-

dende var en løs forbindelse i 

GPS’ens antennestik. Hold 1 kom 

op af vandet igen, og efter en kort 

søgen slog vi vraget.  

Dræget lå lige op ad den ene 

ræling, så det kunne ikke være 

finere. Og det er altså bare et rig-

tigt fint vrag! Man kommer lige 
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ned i et stykke spændende dan-

markshistorie fra Slaget på Re-

den, de store kanoner ligger fint 

rundt på og ved vraget, der er 

bunker af kanonkugler og meget 

andet godt. 

Sigten var ikke fremragende, 

det stille vejr taget i betragtning, 

men dog helt fin til at man kunne 

se rigeligt på en tur hen over og 

rundt om vraget. Hold 1 havde en 

svag strøm på bunden, mens hold 

2 (Keld og Bent) fik fornøjelsen af 

en tiltagende strøm. 

Vejret var helt fantastisk mens vi 

nød vores medbragte frokost om-

bord, og da alle var klar, gik turen 

hjem til Kastrup igen. 

Her var der sandelig ikke læn-

gere spor morgensøvnigt. Alle 

parkeringspladser var nu optaget, 

der var travlhed ved slæbestedet, 

og en knap så høflig sejler havde 

parkeret sin bil med trailer lige 

foran slæbestedet, så det ikke var 

særlig nemt at komme til når man 

skulle have sin båd op. Men Finn 

tryllede lidt med dykmobilen, og 

så gik det alligevel. 

Inden vi kunne komme til at slæ-

be Aluen op, skulle vi dog lige 

hjælpe en stakkels nødstedt sej-

ler, som havde smidt en luge til 

sin båd ned på bunden af havne-

bassinet. Jon hoppede i vandet 

og fik lugen op til den lettede 

mand, som nu igen turde komme 

hjem til konen. Han gav en hund-

redekroneseddel som tak, så det 

tæller vel næsten som erhvervs-

dykning? 

Nå, men vi skulle jo også hygge 

os lidt, så vi tog lige en enkelt fad-

øl på havnecaféen inden vi kørte 

hjem til gården og satte Aluen til 

at sove igen. 

Det var en rigtig dejlig dag med 

hyggeligt selskab, god dykning og 

helt fantastiske vejrforhold. Tak 

for turen! 

                                        Jon 

Nyt medlem 

Sam Moody 

Toft-Høj 
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5-12 juli var 4 glade dykkere af 

sted til Rødehavet på en Sinai 

Classic tur med alle de kendte 

steder: Yolanda, Small Crack, 

Thistlegorm, Thomas &amp; Gor-

don Reef, Stingray Station o.s.v. 

Egentlig skulle vi have været 5, 

men Stig S. havde raget en bron-

kitis til sig og måtte melde afbud. 

Tilbage var Bjarne W, Brandmand 

Henrik, Stig Persson og underteg-

nede Kurt. 

Vi var sammen med en gruppe 

Spaniere, en Russer, en Australi-

er og en fra Saudiarabien. Alle 

hyggelige mennesker så vi fik 

pudset det engelske sprog af. 

Efter en enkelt dag måtte vi i 

havn og skifte skib fordi den ene 

af generatorerne var gået, men 

da vi bare fik et endnu større skib 

- Snefro Target - var vi ikke util-

fredse med byttet. 

Puha det var varmt, det var ikke 

længe af gangen man kunne hol-

de ud at være i solen. Heldigvis 

var skibet udstyret med airconditi-

on så man kunne gå indenfor og 

blive kølet ned. 

Vores Saud - Rida Chamseddi-

ne - var foto og film entusiast og 

sad efter hvert dyk og billedbe-

handlede og redigerede. Det er 

der bl.a. kommet en lille film ud 

af, du kan se den her: 

https://drive.google.com/file/

d/0B5Incd-

C5cbuSWZ3ckdYSkZBYnM/

view?usp=sharing  
 

På trods af et par perioder med 

nær tilknytning til toilettet, var det 

en rigtig god tur.  

   Kurt 

Tur til Rødehavet 

Før turen til Rødehavet her i okto-

ber afholdt Stig et kursus i elegant 

forlæns udspring.  

https://drive.google.com/file/d/0B5Incd-C5cbuSWZ3ckdYSkZBYnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5Incd-C5cbuSWZ3ckdYSkZBYnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5Incd-C5cbuSWZ3ckdYSkZBYnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5Incd-C5cbuSWZ3ckdYSkZBYnM/view?usp=sharing
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Et par billeder mere fra den hyggelige 

tur til Strandmøllekroen 
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Bestyrelsen 
 

Formand: Finn B. Nielsen  

Lodager 20. 2620 Albertslund 

Tlf.: 43 64 90 86. Mobil 24 89 65 00 

E-mail: finn.kontiki@gmail.com 

 

Kasserer: Kurt Thomsen  

Parklodden 45. 2760 Måløv 

Tlf.: Mobil 20 25 35 26 

E-mail:  kurt@bachthomsen.dk 

 

Næstformand: Thomas Knudsen  

Randager 72. 2620 Albertslund 

Tlf. 43 62 66 82. Mobil: 20 69 00 70  

E-mail: pil.thk@gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem: Søren Peder 

Baron Grymer  

Elverdammen 11 2605 Brøndby 

Tlf. 36754126. Mobil 26211885  

E-mail: sp@baron-grymer.dk 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Bjørn Madsen 

Krudttårsvej 149 st. 2791 Dragør. 

Tlf. 32940575. Mobil 26633145  

E-mail: bjoernkontiki@hotmail.com 

 

1. Suppleant: Stig Sørensen  

Sognegårds Alle 46 1.th. 2650 Hvidovre 

Mobil 26149126 E-mail: stig@cromamedia.dk 

 

Revisor: Jesper Rasmussen 

Ved Lindelund 203 2605 Brøndby 

Tlf: 36470133    40337716 

jesper203@gmail.com 

 

Revisorsuppleant: Poul Lauritsen  

Ved Lindelunden 223. 2605 Brøndby 

Tlf. 36759801. Mobil 20334090 

E-mail: Lauritzen@privat.tele.dk 

 

Udvalg 
 

Fotoudvalg: Stig Sørensen 

Telefon: 36 49 91 26, 26 14 91 26. 

E-mail: foto@kon-tiki.dk 

 

IT-udvalg: Stig Sørensen 

Telefon: 36 49 91 26, 26 14 91 26. 

E-mail: it@kon-tiki.dk 
 

Materialeudvalg: Lars Sander 

Telefon: 36 30 00 54, 40 28 90 24 

E-mail: materiel@kon-tiki.dk 

 

Redaktionsudvalg:  

Finn Nielsen 

Stig Sørensen 

E-mail: redaktion@kon-tiki.dk 

 

Sikkerhedsudvalg: Jon  Lindecrona 

Telefon: 36492204, 22715647 

E-mail: sikkerhed@kon-tiki.dk 

 

TurKoordinatorer:  

Søren  P. Baron  Grymer 

Finn Nielsen 

Flemming Andresen 

Telefon: 36754126, 26211885 

 

Uddannelsesudvalg: Bestyrelsen  

uddannelse@kon-tiki.dk 

 

Ungdomsafdelingen: Finn Nielsen 

Telefon: 43 64 90 86, 24 89 65 00 

E-mail: ungdom@kon-tiki.dk 

 

ALU’en/gul oxybox: Thomas Knudsen 

Telefon: 43626682, 20690070 

Grå gummibåd/grå oxybox: John 
Borris 

Telefon: 30496193 


