Egypten D. 12-3-2006 til 19-3-2006
JA så fik vi en tur til de varme himmelstrøg, Olie og Jan.
Afgang kl 10:00 fra CPH dog med 20 min forsinkelse. Vi kom af sted og nød den
ekstra benplads som var bestilt. 5 timer senere får vi så jord under vores fødder og
24g i luften … dejligt.
Vi kom op i bussen og skulle så aflevere de forskellige folk på hotellerne før vi kunne
komme frem til vores
liveonboard. Da vi kom frem til
det første hotel startede den
Egyptiske tid. Guiden skulle lige
hjælpe diverse gæster til booking
og dette ville tage et split sekundt
???? 25 min efter kom vi videre.
Nå, men vi kom til dykkecenteret
ca kl 18:30, og vi fandt ud af, at
vi skulle være 6 personer i alt på
båden + besætning. Der var
Henrik fra Kbh, Bo fra
Stockholm, Espen fra Århus, og
Jesper fra Ganløse, samt Olie
(Jens Ole) og Jan fra Bundskraberen Helsinge.
Vi skulle klargøre vores udstyr så vi kunne se om der manglede noget. Vi fik lejet
diverse ting og kom af sted til båden, hvor vi skulle have lidt at spise.
Det skulle vise sig at det tog lidt længere tid at proviantere end man skulle forvente.
Efter en del brok og spørgsmål til
besætningen fik vi aftensmad kl
00:30 og vi var godt brugt da vi

endelig kom i seng kl 01:15.
Jeg var godt sur over den dårlige planlægning og forventede ikke noget bedre, og var
parat til at ringe eller skrive til Atlantis Rejser for brokke mig.
13-3-2006
Ja Olie stod op kl 5-6 stykke, (tror han har tisset i
sengen) og jeg ca. kl 6:30 – 7. Vi skulle op og gøre
klar til første dyk kl 8:00 før morgenmad. Dette var
vores introdyk, Olie og jeg skulle dog ikke have

testdive, da vi havde dykket inden for de sidste 3 måneder.
Sååå, 4 mand på testdive og 2 mand på introdive…… Dejligt !!!
Første dyk var på Tempel, vandet 23g. Veloverstået dyk, vi fik testet udstyr og jeg,
mit nye UV hus (det var tæt).
Vi kom op og fik morgenmad, snakkede om det næste dyk, og hvordan vi ønskede at
dykke.
Næste dyk var kl 11:55 i Ras Muhammed “Jackfish Ally” hvor vi lavet cavediving,
dog ikke i stor stil, men sådan så vi fik en smagsprøve, FEDT. Flotte koraller, fisk i
alle farver og mit kamera var med for første gang.
Der blev skudt en del billeder af både for Olie, Bo
og Jeg.
Vi kom op med en fed fornemmelse og jeg måtte
pakke de dårlige oplevelser sammen da de var
afløst med gode dyk og dejlig besætning, friske
fyre som var utrolige opmærksomme, og
hjælpsomme med alt. De var gode for en sludder,
aitid i godt humør, og serverede perfekt mad.Vi
mærkede intet til de forskellige tegninger, og der
blev ikke stillet spørgsmål til noget. Det hele virkede til at vi bare skulle have en god
tur og dyrke vores fælles mål; DYK.
Nu skulle der slappes af på dækket og vi solede
os, drak kaffe, og vand, lidt frugt skulle der også
til. Kl blev14:45 og der var briefing. Skipper
havde sat skibet klar til driftdive ved Shark
Reef. Dropoff på 730m vand.

Det var lidt af et kick at vide, man var på sådan en
dybde, men ned kom vi. Vi startede med en dybde på
18-20 m og derefter langsomt op. Langsomt gled vi
langs revet og kom ud af Shark reef og skulle videre
over til Yolanda reef. Bedst som vi var på vej, gled vi
ind i en stor stime ”big barracudaer” et flot syn og man
glemte helt at tage billeder, et enkelt blev dog taget
men af ringe kvalitet.
Efter vi havde sundet os var det videre over til
Yolanda Reef, hvor billede ikke forandre sig meget.
Store og små fisk i alle farver. Mellem Shark og
Yolanda var et vrag af et skib som sank med en last
af toiletter og badekar.
Vi brugte lidt tid på at lege. En sad på toilettet, en i
badekar, billeder blev der taget. Vi kom nu videre
over til Yolanda og her får vi det første syn af en
skildpadde…… hvilken fryd det er ikke kun på TV
man ser dem.

Nå, men videre. Luften var ved at være brugt, og vi stiger til 10 m vand for at få de
sidste minutter, før vi blev samlet op af skibet Dalas.
Vi afsluttede dykket ca 15:55 og Skipper skulle finde et sted for natten. Vi fik ankret
op, og der var ved at blive gjort klar til aften/nat dyk. Jeg var godt brugt og kunne
mærke at natdykket var ikke min kop te denne gang. Kort tid efter meldte 5 af 6 mand
fra. Esper var helt oppe, og ville have det sidste med hvilket blev gennemført med et
stort smil fra ham.
Aftensmaden blev serveret og vi spiste med stor fryd. Billede blev vist og køjen
kaldte, så vi kunne blive klar til næste dag.

14-3-2006 Thiselgorm
Skipper hævede ankeret tidligt hvor vi alle lå
alle og sov, dog ikke Olie, han skulle jo op!
Stedet var Thiselgorm hvor vi skulle have 2
dyk.
Thiselgorm er et Engelsk krigsskib som havde
krigs-materiale med til deres tropper, men en nat
blev den opdaget af 2 tyske bombefly, mens den
lå for anker.
Bombefly
ene fik en
træffer i ammunition lasten og skibet ligger nu
på 15-30m vand og er klassificeret til et af de
bedste dykkervrag.
Da vi ankom, blev Hamada sendt ned for at
anker os op, og vi var klar til at tage det første
dyk. Jeg havde sommerfugle i maven. Der var
en del strøm og vi fik at vide, hop i, giv ok tegn
og derefter ned af ankertovet. Alt forløb godt
og vi kunne se Thiselgorm med det samme.
God sigt ( 25-35 m ), vi kom alle godt
ned. Turen starter igennem en bygning,
og ude på den anden side bliver vi
mødt at en dragefisk og
krokkedillefisk. Sigten var god og vi
begynder at svømme op langs skibet i
modstrøm, til vi når bombe stedet. Vi
går ned i krateret hvor jeg ender på
27,5 m. Langsomt op igen og frem til
agterstævnen hvor der er en dækskanon, ude over kanten hvor vi kan se
skruen ligge 10 m under os. Nu fik vi medstrøm. Fedt, så vi gled stille og roligt
tilbage til ankerlinen. 2 mand havde ikke mere luft så de blev sendt op og resten af
gruppen fik lige en tur til stævnen hvor Olie hang ud over, fedt syn.

Tilbage, og op for at få
morgenmad og en lille en på
ryggen.
Andet dyk: Briefingen var
omkring, at vi skulle igennem
lasten, og indgangen var ved
bombe krateret. Olie og jeg
havde det ikke så godt med det,
men besluttet at vi ville se det
an, evt bare ligge over de
andre.

Thiselgorm 2. dyk
Nå men, klar!! I vandet og OK, så var vi på
vej ned igen. Skibet stod klart, og vi kunne
se at der var komme betydelig flere dykkere
på vraget. Strømmen var aftaget, og vi kom
hurtigt frem til bombekrateret på 27 m. De
andre begyndte at svømme ind. Jeg kikkede
på Olie, og vi svømmede med ind da vi kunne overskue det, der var lys og plads nok.
Det var nok et af de fedeste dyk, at svømme rundt i lasten og kikke på gamle biler,
dæk, gummistøvler, og motorcykler, lidt krudt
var der også.
Som en flok ænder blev vi guidet rundt og vi fik
hele turen rundt, uden nogle problemer. Dykket
var flot og spændende. Det var ikke sidste gang
vi tog til Thiselgorm.
Nå, men vores mætning krævet nu en god hvile
tid, den fik vi automatisk da vi havde ca. 2,5
time til
næste
dykkersted
14-3-2006 Shark Reef og Yolanda
Det var nu anden gang på dette reef og vi fik
hurtigt aftalt at det skulle gå meget langsomt, da
vi gerne ville have mulighed for at tage nogle
gode billeder.
Nå, men klar til drift dive og vi røg i på drop off
på 730m vand (speciel oplevelse).
Ned langs revet og kikke i i alle huller. Fisk blev opdaget og vi kom stille og roligt
over til Yolanda, dog måtte vi kæmpe i lidt strøm imellem Shark og Yolanda. Det var
på bekostning af vores luft, så vores dykkertid blev lidt kortere.

Men hvad, vi kan ikke klage, alt var perfekt indtil nu. Deko bøje op, og 3 min på 5 m,
så var vi klar til at blive samlet op.
Natdyk Ras Katy
Ras Katy er lokalt dyk dvs. ikke langt fra havnen. Vi ankret op og gjorde klar til
aftendyk, som dog blev udsat lidt da vi
havde 2 både mere omkring os. Som
vores dykkerleder sagde, ”Lad dem
blive færdig, så vi kan få ro til vores
dyk ” og rigtigt nok, ligesom de blev
færdige, blev der fuldstændig ro og vi
havde det hele for os selv. Perfekt.
Nå, men vi gjorde os klar og hoppet ud
i mørket (ja,ja der var fuldmåne). Det gav en lille sug i maven da vi gik ned. Vi havde
fået at vide at vi skulle holde os fra bunden, da der kunne
ligge dragefisk, skorpionfisk, og stenfisk der nede, og de
er aktive om natten.
Da vi kom ned og begyndte at svømme, kunne man se at
dragefiskene begyndte at følge vores lys, så de kunne
jage. Store papegøje-fisk lå i deres huler, søpindsvin var
kommet ud af deres, murænen vogter over hans område,
og sådan kunne jeg blive ved. På hele turen kom vi
rundt/ind ved revene, og vi afsluttede med at se en stime
barracudaer (yngel ) som badet i lyset fra båden. Alt i alt, kun godt at sige, om dykket.

15-3-2206 Strait of Tiran
Gordon Reef
Woodhouse Reef
Thomas Reef
Jackson Reef

Jackson Reff
Ja, så fyret skipper op under maskinen kl 5:30. Skipper fortalte at han var omringet af
delfiner ca 10 – 15min om morgenen, øv
det mistede vi. Nå, men turen gik til Tiran
Strait.
Vi lagede til ved Jackson Reef ca kl 7:30
og der var en frisk vind fra nord. Briefing
og klar til at lave morgendykket, let driftdive hvor de havde gummibåd parat til
opsamling. Vi gled stille og roligt ned og
jeg kunne nu mærke at de forskellige dyk
havde gjort mit højre øre ømt, og skulle til
at passe på, ”sååå roligt ned”.

Flotte farver og fisk igen. Men man må dog indrømme at nu var man ved at være
mættet at de alm. fisk og kikkede mere efter de store ude i det blå.
Pludselig kom der en skildpadde (nr.2) frem, og den blev overfaldet af 6 dykkere og 2
guider. Der blev taget billeder og svømmede lidt med den, pludselig ville den så have
fred, viftede en gang med sine luffer, og den var væk. Vi begyndte at dykke ud, og
kom stille og roligt til overfladen. Jeg ville dog have nogle Reef billeder, men kunne
ikke ligge stille og bandet mig selv langt væk, for at ikke kunne holde mig stabil. Det
skulle vise sig at det var blæst kraftigt op, og vi havde en stærk vind nu, dønningerne
var ca. 1,5-2 m….. Morgenmadstid; O)
Vi er ikke meget for at indrømme, det men vi frøs faktisk lidt i vinden, selv om der
var 25g i luften og 23g i vandet.
Det skulle ikke være slut med skildpadder endnu, for dem der boede på Jackson kom
faktisk op flere gange for at tage luft, så tiden gik med at spotte dem når de kom op.

Thomas Reef
Vinden havde nu taget til og vi var ret glade for at ligge i læ af revet. Vi skulle gøre
klar til næste dyk som var på Thomas Reef, og igen et driftdive, dog med
udfordringer.
Under briefingen fik vi at vide, at vi skulle holde os tæt på revet, og ikke komme for
langt ud i det blå, da strømmen ville
trække os videre ud. Vi skulle dog sidst
i dykkket trække os ud fra revet, for at
gummibåden kunne samle os op og det
var her vi fik en lidt fed oplevelse. Vi
blev smidt i, i sydenden at Thomas Reef,
og drev så langsomt op mod nordenden.
Jo tættere vi kom blev strømmen,
stærkere til sidst var det lige som om
man blev trukket ud fra revet, og jeg
kunne mærke at strømmen drejet mig rundt i vandet, ikke noget farligt, da man var
informeret om, hvordan det var. Sjov oplevelse og bagefter fandt vi ud af, at stedet
blev kaldt ”vaskemaskinen”.
Fisk og farver var det samme, men sjov strøm-oplevelse. Vi kom ombord og kunne nu
se at strøm og vind havde taget sådan til, at skipper valgte at sejle til et andet sted for
3 og sidste dyk, for denne omgang live on board. Stedet hed Ras Um Sid, lokalt dyk.

Ras Um Sid
Jesper og jeg valgte dog at sidde dette dyk over, og da de andre skulle til at gøre sig
klar, fandt vi ud af, at vores sidste dyk var i
fryseren efter 2 øl, vi blev buuede ud af de andre,
men
hvad
kunne
de
gøre?
Vi var
på
øverste
dæk og de var i gummibåden, ”så kan i lær
det”. Nå, men efter 35-40-min kom de op
igen, og vi skulle så pakke vores grej så det var klar til den næste båd, vi skulle med.
Vi skulle så ind og opleve hotel og byen.
Det var lidt fedt at mærke en bruser og lidt sæbe. Olie og jeg gjorde os klar til en tur
ned i byen, hvor vi indtog lidt aftensmad, og gik en lille tur.
Efter et par timer var det hjem og sove så vi var klar til vores første dagstur næste dag.

16-3-2006 Strait of Tiran
Gordon Reef
Ja, hvorfor ikke, yderligere en tur nord på, men fik dog at vide at vi ikke skulle til de
samme steder hvor vi havde været. Gordon er et let dyk, hvor man kommer ned på en
sand bund, stabiliser sig, og svømmer så
rundt. Turen var flot, men bedst som vi
svømmet rundt, vendte strømmen og vi fik
vores sag for på hjemturen.
Woodhouse reef
Efter en hviletid var vi klar igen til dagens
2 dyk, som var et drift-dive, langs
Woodhouse reef.
Efter at vi havde oplevet endagsturen, blev
vi hurtige enige om at hvis man skal afsted
igen, vil det være 7 dages liveonboard, man har bedre tid og plads til sig selv. Vi
havde dog vores egen dykkerleder med, så det var da en lille trøst.
Hjem på hotellet og gøre os klar til en tur til Old Sharm, hvor vi skulle spise med
Jesper og Espen, og derefter en tur rundt.

17-3-2006 Ras Muhammed
Ras Fanar
Sidste dykkerdag, og vi alle 6 var samlet i en
gruppe igen sammen med vores dykkerleder,
hvor heldige kan vi være?
Her fik vi at vide der var en filmfotograf med,
og om vi var interesseret i en filmoptagelse,
hvilke vi var. I vandet med os og lige ned i en
stor krokkedillefisk, flot. Vi begyndte at glide
videre og filmfotografen knoklede rundt om
os, for at få os alle med på filmen. Pludselig
kom det ultimative tegn fra vores dykkerleder,
HAJ, Den lå stille og roligt nede bag ved en fritstående koral på ca 4 meter høj, og vi
alle prøvede at komme til at se den på nært hold, men NEJ. Jeg fik den at se på vej ud
i det blå, og nåede så lige at se at det var en Hvidtippede Reefhaj. Ingen billeder og
ingen film, øv. Resten af turen gik med at prøve at spotte fisk og billeder blev taget.
Ras Gazohline
Efter 2 timers hviletid fik vi en ny briefing omkring området vi skulle dykke i. Vi fik
at vide at området kun har været åben i 2 år, efter 10 års hvile tid.
Klar, parat, hop, og vi kom ned til noget helt
andet. Der var sand bund med koral øer,
fiskene havde en helt anden opførsel. Man
kunne godt se at det havde fået lidt tid til at
genskabe sig. Sidst på dykket fik vi så nr. 3
skildpadde at se. Vi omringede den og fulgte
den, hvor den til sidst skred, nu var det nok.
”8 personer konstant rundt om den og så midt
i frokosten.”
Vi var ved at løbe tør for luft men
dykkerlederen gav tegn til at vi skulle samles
til et gruppefoto på bunden. Det var ikke lige nemt for alle, men det blev taget og vi
kunne så tage vores sikkerhedsstop, og
derefter afslutte vores dykning.
Op på båden, pakke udstyr og så op og
slikke lidt sol.
Vi tog til dykkecenteret for at afregne. Da
det var overstået tog vi tilbage til hotellet.
Olie og jeg havde bestilt en hygge tur til
Dahab om lørdagen, hvor vi skulle en tur
på stranden og have os en lille snorkeltur
og se lidt på byen. Ren afslapning

18-3-2006 Snorkel tur
JIHA, en ny båd tur …….. Troede at vi
skulle på stranden og ligge og flyde, men
nej. Olie havde bestilt yderligere en tur i
båd. Det blæste en halv pelikan, og vi skulle
sejle ca i 15 min ud til et rev. Jeg måtte dog
sige at jeg havde fået vand nok, så Olie
måtte selv hoppe i. Jeg fordrev tiden med
kaffe og solskin, der hvor der var læ.
Efter
vores
bådtur skulle vi så op i byen og shoppe lidt. Da
der var gået nogle timer kom vi igen til Sharm,
hvor den sidste aften skulle bruges, og Olie skulle
barberes
og
klippes.
Smukt
syn
(bagefter)!

19-3-2006 Hjem
Hjem, ØV ØV…… Var lige vent til varmen og friheden. Nå, men ud i lufthavnen og
bruge de sidste penge, og så efter 5 timer i luften, var den kolde virkelighed kommet
tilbage. DANMARK, havde vi ikke fået forår endnu?
Alt i alt, kunne vi alle 6 blive enige om, at det
var en perfekt ferie med de forventninger vi
havde.
// Jan Krogh

