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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 

Fra min nye udkigspost skuer jeg 

ud over Øresund, Strandparken 

og Mole3 med Havheksen. Solen 

skinner og luften er frisk. Lige lov-

lig frisk. Det hvide over vandet er 

ikke sne, men bølge på bølge, der 

konstant bryder i vinden. Og så-

dan har det godt nok være flere 

gange i årets løb, hvor vi har måt-

tet aflyse en række ture. Heldigvis 

er det da også blev til flere ture i 

årets løb, hvor vi igen i år har væ-

ret på Langeland, Kullen, Kanon-

vraget, Stranden, Svenskerne og 

Sværdfisken m.v. 

Så vi lader os ikke slå ud men 

satser allerede nu på et par ture i 

det tidlige forår og når det bliver 

lidt varmere. Det bedste er stadig 

at komme i klubben og få snakket 

om turen og det næstbedste er at 

følge med på hjemmesiden – ba-

re engang imellem.  

Og skulle din vej gå forbi klub-

ben, så kan du måske møde et 

par nye ansigter. Jørn, Tina og 

Kim har i hvert fald vist interesse 

for at give os tre måneders prøve-

tid til at vise at vi er god klub af 

være i. 

Inden længe står den atter på 

generalforsamling og jeg har fået 

tilladelse fra resten af bestyrelsen 

til at opfordre friske kræfter til at 

melde sig under fanerne. (Nogle i 

bestyrelsen føler sig vist lidt træt-

te (læs gamle?)), så der er et stort 

ønske fra min og bestyrelsens 

side til at du melder dig. Jo flere vi 

er, jo mindre skal vi hver især la-

ve. 

Og savner du bare lidt klubhyg-

ge, så har vi lagt op til en ekstra 

hyggeaften lørdag den 30. januar 

16, hvor vi på bedste klubmanér 

laver et passende sammenskuds-

gilde. Tilmeld dig allerede nu og 

følg med på www for mere info. 
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I september tog en lille gruppe 

Kon-Tikier af sted til Rødehavet. 

Målet var at opsøge den allersyd-

ligste del af Rødehavet, nemlig 

det område der støder op til Su-

dan. Vi har været alle andre ste-

der, men manglede lige netop 

dette område. Man kan dermed 

påstå at klubben har prøvet alle 

destinationer og har hermed erfa-

ringer der kan deles med andre. 

Hvad er det så der kan udledes 

af disse erfaringer? Til kommende 

ture er der især 5 faktorer der er 

interessante: Kvalitet af dyknin-

gen, transporttid, pris, socialt 

samvær og komfort.  

Dykkestedernes kvalitet 

Generelt er Rødehavet et af ver-

dens bedste dykkesteder, hvilket 

kan begrundes med sigtbarheden 

og diversiteten af faunaen: Alt fra 

små bitte rejer til store havdyr 

møder vi i Rødehavet. Fra nord til 

syd ser vi hele paletten, der kan 

dog være enkelte steder hvor fo-

rekomsten af enkelte arter er bed-

re repræsenteret end andre ste-

der. Det er dog min erfaring at det 

ikke kan betale sig at rejse efter 

bestemte arter, man kan være 

heldig at møde disse alle steder. 

Jeg vil tillade mig at dele Rødeha-

vet op i 3 dele: Nord, midt og 

syd.  

Hvis vi kigger på forskellen fra 

nord til syd har vi oplevet at nord-

turene er meget besøgt, hvilket 

giver sig udslag i at der er mange 

skibe på de enkelte dykkesteder. 

Årsagen er at der er mange mu-

ligheder for vragdyk og at skibene 

er ankret op over disse. Der er 

dog også mulighed for naturdyk 

og strømdyk i hele den nordlige 

del. Man vil ofte møde legesyge 

delfiner, hvilket plejer at være en 

stor oplevelse på turene. Hvis 

man tager køreturen 4-5 timer 

sydpå vil man komme til området 

“midt" omkring Elphinstone, hvil-

ket med garanti bringer dykkerne i 

kontakt med store dyr som hajer, 

delfiner eller mantarokker. Koral-

lerne er ligesom nordpå ganske 

smukke på trods af en del bleg-

ning (henfald). Deep south brin-

ger os helt sydpå i den egyptiske 

del af rødehavet. Området er ken-

detegnet af koralrev med en mas-

se spændende huler på kryds og 

tværs igennem revene. Det er en 

fantastisk oplevelse at gå på op-

dagelse i alle disse afkroge med 

smukke lysindfald fra oven.  

Lidt refleksion over ture til Rødehavet 
Af Stig 
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Transporttiden 

Det tager ca. 5 timer at flyve til 

Rødehavet. Hvis man vælger 

nordturene er man på båden efter 

25 minutters kørsel. Man skal dog 

ikke forvente at tage af sted med 

det samme, bådene tager først af 

sted dagen efter pga. bureakrati i 

havnekontorene. Hvis man vil 

dykke lidt længere sydpå skal 

man forvente at lægge 4-5 timers 

kørsel oveni flyturen. Den aller-

sydligste del kræver mere end 6 

timers transport i en lille minibus 

før man er fremme ved båden. 

Prisen 

Prisen er afhængig af udbud og 

efterspørgsel. Der er størst kapa-

citet i den nordlige del, hvilket 

betyder at prisen for en uges li-

veaboard ligger på ca. 8-10.000 

kr. alt afhængig af bådens stan-

dard. Tager man “midt” vil prisni-

veauet være ca. 1.000 kr. højere 

og deep south vil igen være 1.000 

kr. højere. Hvis man så sammen-

ligner standarden på bådene har 

vi oplevet at kvaliteten falder jo 

længere syd på man kommer. 

Heraf kan uddrages at det er dy-

rere og ringere at tage længere 

sydpå. 

Socialt samvær 

En dykkerbåd er normalt indrettet 

til 18 personer. Hvis man ikke kan 

fylde en hel båd må man forvente 

at rederiet gør det for een. Det 

betyder at du skal være sammen 

med andre nationaliteter, hvilket i 

sig selv kan være ganske udbyt-

terigt. Det kræver bare at man 

skal finde det engelske eller tyske 

frem hvis man vil tale med de an-

dre. Det er alt andet lige en barri-

ere der godt kan dele grupperne 

op i de enkelte nationaliteter. Må-

let må derfor være at skaffe 18 

danskere og fylde en hel båd op. 

Alternativt kan man tage af sted 

fra Sharm el Sheikh og hyre en 

mindre båd. Det er samme rute 

men man må så undvære eget 

toilet. Vi har engang været af sted 

7 venner hvor vi havde det hele 

for os selv. Det var super! “midt” 

Rødehavet byder på nogle telte 

hvor man bor ganske komforta-

belt og fordelen her, er at antallet 

er underordnet, da man ikke er 

om bord på et skib. Der dykkes 

fra en base hvor gummibåde ta-

ger ud til husrevet når der er be-

hov. 

Komfort 

Der er stor forskel på de enkelte 

rederiers komfort ombord. Det 

drejer sig om indkvarteringens 

standard, materiellets standard, 

personalets service ombord, støt-

te til at komme op af van-

det,  måltidernes kvalitet og øvri-

ge tiltag som gør at man føler sig 
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Meat Market  
Vi har nu fået adgang til Meat 

Market i Glostrup som er startet 

op efter Metros lukning af tidligere 

medarbejdere. Link: https://meat-

market.dk/ 

Meat Market er en del mindre 

end det gamle Metro, og har der-

for også et mindre udvalg. Det 

vigtigste er at de har alt det suve-

rænt gode kød vi kendte fra Me-

tro :-) 

Vi har anskaffet 4 kundekort 

som mod kvittering kan lånes i 

baren. Af praktiske årsager kan et 

kundekort kun lånes en uge af 

gangen. 

  Hilsen Kurt  

forkælet. Med den øgede konkur-

rence nordpå er der mere op-

mærksomhed på at give kunder-

ne en oplevelse man gerne vil 

vende tilbage til. Det tynder lidt ud 

jo længere sydpå man kommer, 

selvom der er tale om ganske 

små forskelle. 

Konklusion 

Rødehavsturen 2016 tager det 

bedste af det hele. Der er planlagt 

en tur til Brothers som starter fra 

nord med hvad det indebærer af 

gode skibe med gode besætnin-

ger. Prisen vil formentligt kunne 

forhandles til en OK pris og dyk-

kestedets kvalitet er uomtvisteligt. 

Dertil kommer at vi er en gruppe 

der har prøvet turen for et års tid 

siden og fandt det spændende. 

Så mangler vi blot det sociale: 

Kan vi samle dykkere nok til en 

hel danskerbåd? Det må komme 

an på en prøve…. 

Generalforsamling 2016 
Hermed indkaldes til ordinær generalfor-
samling i Frømandsklubben Kon-Tiki 

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 

Dagsorden ifølge lovene. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 
seneste 3 uger før.  Altså senest den 3. 
februar 2016. 
Forslag sendes enten på mail til kon-
tiki@kon-tiki.dk eller lægges i den sorte 
postkasse på kontoret. Jørgen Vendelboe, som også pryder dette 

nummers forside 

https://meat-market.dk/
https://meat-market.dk/


 7 

Kære alle 

I 2016 havde vi egentlig tænkt os, 

at vi skulle arrangere en livea-

board tur til Rødehavet igen. In-

den vi kaster alt for meget energi i 

et sådan arrangement, så vil vi 

lige sikre os, at der er tilslutning til 

det. 

Vi forestiller os en tur som dem 

vi plejer, nemlig en liveaboard, 

hvor vi har hele båden, og hvor vi 

altså satser på at være mindst 18 

deltagere. Vi tænker at lave en tur 

i stil med den sidste, hvor vi som 

udgangspunkt koncentrerer os 

om Brothers "plus det løse :-)". Vi 

flyver til Hurghada og sejler ud 

derfra. Vi forventer at det bliver i 

september, og at prisen lander 

lige omkring kr. 10.000,- pr per-

son. 

Det er ikke bindende tilmelding, 

men blot en pejling på, om det er 

noget som kan have jeres interes-

se. Hvis tilslutningen ellers er po-

sitiv (som vi forventer), så går vi i 

gang med den videre planlægning 

og regner med, at vi kommer med 

nyt sidst i januar. 

Så hvis I vil være søde at give 

en melding, så bliver vi glade :-)! I 

må også gerne melde tilbage, 

såfremt I allerede ved, at I ikke 

ønsker at deltage. 

Så er der kun tilbage at ønske jer 

alle en rigtig glædelig jul og et 

godt nytår - hvor vi håber at I vil 

med på dykkerur :-) 

 kærlige nytårshilsner 

 Stig og Finn Heiselberg 

Vi kan byde velkommen  

til tre nye medlemmer: 
 

Kim Henriksen 

Vallensbæk str. 
 

Jørn Ari 

Tåstrup 

 

Tina Malmgren  

Tåstrup 

Lidt smagsprøver fra turene syd på 
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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 


