Deltagere og undervisere fra det nyligt overståede bådførerkursus.
Læs artiklen der starter side 3
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Bådførerkurset i juni
På bestyrelsesmødet 8. Juni blev
der talt om at det var på tide at
lave et nyt bådførerkursus. Som
sagt, så gjort. Der blev annonceret et kursus allerede 14 dage
efter, der bestod af 2 moduler á 45 timer.
Kurset blev hurtigt fuldt tegnet
og materiale udviklet til lejligheden. Vi mødtes onsdag kl. 17 i
klubben hvor Thomas K., Flemming Andresen og undertegnede
var undervisere. Vi kunne mærke
at det udsendte materiale var
læst, så vi kunne forholdsvis hurtigt komme i gang med det praktiske. Thomas gennemgik bådens
konstruktion med styrker og svagheder samt motorens pasning.
Flemming gennemgik turplanlægning herunder gennemgang af søkort.
Første aften var det os undervisere der viste hvordan båd og
trailer rent praktisk skal håndteres.

Da tjekliste og logbog var gennemgået kunne vi rigge traileren
til og køre til Brøndby Havn hvor
vi demonstrerede isætning af båd
og klargøring til sejlads. Vi stævnede ud gennem havnen med 3
knob og turens mål var svenskerne, da det gav en rimelig lang
sejltid og mulighed for at finde de
12 positioner der er plottet ind på
GPS’en. Kursisterne skulle på
skift tracke en position og sejle
henover mens der blev talt ned til
udlægning af markeringsbøje. Det
gik fint efter et par forsøg og teknikken med at have et fixpunkt i
horisonten samtidig med en rimelig styrefart gav pote.
Alle fik mulighed for at finde positioner samt sejle transport med
god fart selvom der var lidt bølger. Vi kom levende hjem med
alle mand i behold. Herefter skulle
båden på trailer igen og køres på
gården. Den nyudviklede tjekliste
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blev flittigt brugt så alle punkter
blev husket. Vi var først klar til
debriefing 21.30, så tiden blev
brugt fuldt ud.
Kursusdel II
Onsdagen efter mødtes vi igen kl.
17 og denne gang var det kursusdeltagerne der skule stå for alt det
praktiske. Jon var kommet med
på et afbud, så det passede fint at
deltagerne fra kursusdel I kunne
fortælle Jon hvordan man skulle
håndtere grejet.
Mens vi sad i briefingen kom en
ung dame med sine hunde i snor
og spurgte om vi vidste hvem der
ejede ”den båd der”. Hun ville
gerne have den flyttet, da hun
skulle have bryllup på lørdag og
ikke gad se på ALUEN. Vi måtte
da kunne køre den om bag huset,
ellers ville hun ringe til kommunen. Vi sagde at det ville være en
god ide, da vi også var træt af at
vores grej skulle stå i gården. Vi
fik lige fortalt hende at hun havde
lejet Kostalden og ikke gårdspladsen og at hun ikke skulle forvente
at båden var væk til hendes bryllup. Da hun var gået sendte vi en
medfølende tanke til hendes kommende mand.
Vi kom fint af sted til havnen og
dagens praktiske opgave var sejlads på lavt vand dvs. >1 meter. I
praksis havde vi en observatør i

4

stævnen og en observatør til ekkoloddet samt en bådfører som
koncentrerede sig om sejladsen.
Vi kom til Hvidovre Havn hvor vi
lavede nogle havnemanøvrer. Det
gik ud på at lægge til med siden i
første hug. Flemming underviste i
denne teknik og snart havde hele
holdet mere eller mindre styr på
dette.
Flemming og jeg havde planlagt
en lille overraskelse for bådførerne! Mens vi gik 20 knob på vej til
havnen smed Flemming sig med
tøj og det hele bagud af båden og
jeg råbte ”MAND OVER BORD”
Holdet var helt uforberedte og det
var således en rimelig realistisk
øvelse. Flere var i tvivl om det var
en rigtig hændelse, da Flemming
jo havde tøj på. Hvad de ikke vidste var at han hele eftermiddagen
havde haft våddragt på indenunder, hvilket var lidt belastende da
solen skinnede fint.
Vi fik båden tilbage til gården og
placerede den oppe langs muren,
så den ikke generede bryllupsgæsterne mere end højst nødvendigt. Så havde vi kommet den
unge dame lidt i møde.
Stig S.

Klubben medlemsside
Er du en af de mange som ikke kender klubbens medlemsside?
Du finder Kon-Tikis ”officielle” side som alle kan se her: www.kon-tiki.dk
Du finder vores medlemssite her: www.kon-tiki.dk/medlemssite
Som det fremgår af ovenstående finder du ”vores
egen” hjemmeside som en underside til kon-tiki.dk
Vi har som medlemmer ikke brug for andet end medlemssiden, da det er her du kan se og tilmelde dig
aktiviteter, få nyheder osv.
Når du har skrevet adressen i adressefeltet på din
internetbrowser kommer du til en dialogboks der ser
således ud:
Du skriver dit brugernavn eller email-adresse i øverste linje og så bliver det svært!! Du skal nu skrive den adgangskode du
højst sandsynligt ikke kan huske i næste linje. Tryk på knappen ”Log ind”
Ups, det gik ikke så godt måske?
Kan du ikke huske din adgangskode er hjælpen nær. Du går blot til linket
længere nede og trykker på ”Mistet din adgangskode?”
Du har nu modtaget en mail der linker til din profil på medlemssiden hvor
du kan lave en ny adgangskode. Når du har lavet den nye kode skal du
huske at gemme nederst på siden.
For at lukke siden med din profil skal
du klikke på ”Medlemssite” øverst på
siden. Du kommer nu ind på vores
egen hjemmeside hvor du kan se
ture, tilmeldinger, billeder osv.
TIP! Når du besøger hjemmesiden
kan du hjælpe dig selv ved at gemme en genvej på skrivebordet eller
som bogmærke, så du nemt og hurtigt finder tilbage til hjemmesiden.
I næste Boble gennemgår jeg nogle af de dynamiske funktioner hjemmesiden indeholder.
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To fantatiske søndage eftermiddage
Med prøvedyk for medarbejdere på Jimmy’s abejdsplads

Stig og Thomas stod for en grundig instruktion inden det for alvor gik løs
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Tur til Lillebælt
Vejret var jo helt fantastisk i den
periode. Sol fra en skyfri himmel
og 27 grader. Bedre kan det ikke
blive. Vi var Tina, Jørn, Thomas
K., Jon L. og undertegnede som
havde aftalt at køre i 3 biler og
mødes på dykkerstedet. Vi kørte
fra Thomas kl. 7.30 og var fremme kl. 9.20 så det var en køretur
på under 2 timer.
Dykkerspotten
Jørn og Tina kender Lillebælt
utroligt godt, da de har boet i Fredericia og dykket 3-6 gange om
ugen her. Det var da også med
tidevandstabellen i hånden at de
havde valgt lige netop
“Tjærepletten” som udgangspunkt. Lillebælt er jo kendt som
lidt af en udfordring mht. strøm,
men strømmen skulle vende lige
da vi gik i vandet første gang, så
det var egentlig ikke en faktor.
Der var utroligt smukt på vores
lille dykkerspot: Udsigt til begge
lillebæltsbroerne og bæltet der
svingede sig gennem landskabet.
Strib havn lå lige til venstre for os
og der var livlig aktivitet på vandet
et stykke ude.
Udstyrsudfordringer
Da vi riggede udstyret til, kunne vi
konstatere at der var et par ting
der ikke var i orden. Jon havde
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glemt sin BCD, min pakning i regulatoren var pist væk og Thomas
indblæsningsventil var ikke skruet
helt fast, hvilket han opdagede
ved at dragten hurtigt blev forvandlet til en våddragt. Tina var
dykkerleder og sørgede for at låne en BCD i netværket tæt ved,
så vi var hurtigt i vandet.
Makrounivers
Det vi oplevede i vandet var et
landskab præget af kraftig strøm.
Nogle af de ting vi ser i Øresund
manglede, men til gengæld så vi
andre arter som vi normalt ikke
ser “hjemme” Det var især makrodelen man skulle koncentrere sig
om: Hvis man kigger ud over bunden kan den godt se lidt kedelig
ud, men hvis man giver sig tid til
at kigge nærmere på bunden vil
man se bitte små søanemoner og
søpindsvin placeret mellem muslingeskallerne.
Marsvin
Da vi stod i vandet klar til dyk observerede Tina marsvin lige bag
os. Vi så i pausen mellem dykkene marsvin boltre sig ved flere
lejligheder. Samme dag observerede og filmede en anden gruppe
dykkere delfiner i Storebælt. Der
er ikke kun havpattedyr på gennemrejse: delfinerne blev ved

dykkerne et par timer. Jeg har
selv oplevet et marsvin være helt
tæt på ved min jolle på Langeland
i halvanden time. Dette ville man
ikke haft mulighed for at opleve
bare for 10 år siden.
Dejlig tur
Alt ialt var det en dejlig tur på
stranden. Ikke mindst pga. strandstolen med fodhviler. Tak for en
dejlig tur især til Tina og Jørn for
dykkeplanlægning.
Stig S.

Thomas med sin våde inderdragt

Strandstolen alle burde eje.

klargøring på stranden.
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