
Er det hygge eller stress 
 
Dykning .....  ja, er det ikke tegn på hygge, 
sammenhold, grill på stranden osv...? 
Jo, når man kigger på internettet og læser bøger, ser det 
fedt ud det med at have sin egen luft med ned under 
vandet og man ser de flotte farver, mærker den varme 
fornemmelse af vand der glider over ryggen, mens man 
glider længere og længere ned for så til sidst at nå 
bunden og sætte sig ned og nyde farverne og stilheden . 
 
Men men skal vi ikke lige ringe op een gang til og finde ud af, hvad en BCDvest er og 
Boyels lov - hvad stå den for? - Kondi er det noget vi drikker?? 
 
Efter X antal aftener med teori (en julefrokost)og en afsluttende prøve - samt en del 
forsøg på at klare ABC-prøver - var min søn og jeg klar til det første dyk i A 
hav.................   
 
Første gang i akvariet 

 
HA..  Det varme vand er vist kun sydpå, og akvarieeffekten udeblev. Det var april - en 
lørdag - og vandet var 7 grader. Jeg stod og kæmpede med en masse udstyr, som skulle 
med under vandet (mmmm  hvor blev det yndefulde maleri lige af?); undertøj, fulddragt, 
støvler, yderdragt, handsker, BCDvest, osv.......... Hold da op hvor var der meget at tænke 
på og hvor tog det lang tid (er det hver gang???). Jeg tænkte ”Smiler den instruktør til 

mig en gang til, dør han langsomt i mens jeg kører 
ham over med gummibåden (hævn!!)” 

 
Nå, men 
vandet er der 

og lidt hvide toppe skal da 
ikke afskrække mig ---- ud i 
bølgen blå men ØV, hvor var 
mine briller? Tilbage igen, 
afdugge dem og lad os så 
afblancere skidtet. Det blev 
til 10 min under vandet første 

gang og efterfølgende 20 min, så jeg loggede 2 dyk den dag - fedt det kører bare. Hov 
lige en ting: Vi elever fik lidt hævn over en af 
vore instruktører; han var ikke for små børn efter 
en hel dag med ”fat-svage” elever. HEHE 

 
 
Det ene dyk 
tog efter 
hånden det 



andet og jeg kom op på 8 – 10 dyk, og vandet blev varmere. Jeg fik mere styr på tingene 
(troede jeg ): Bly skal efterstrammes under vandet, for ellers kan man ikke ligge korrekt i 
vandet.  
 
Jeg kan det hele 

 

Jeg skulle ud med mit nye kamera og min makker med sin nye lygter. Vi styrede bare det 
der....... Masser af  OK-tegn og ned skulle vi.  Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg blev ved 
med at vælte rundt til højre og blev forbander over, jeg ikke kunne blive stabil. 
Bande under vand kan  man ikke uden at få vand i munden (dette kan jeg bekræfte!!), nå 
men med r*ven i vandskorpen og hovedet ned mod 
bunden kom jeg da ud på 2  meter, og pludselig lå jeg 
helt ovre på min højre side. Jeg fik fat i mit bly og 
rykkede det frem på maven og bump, så lå jeg fast på 
bunden. Nu skulle jeg så ha luft i vesten for at komme lidt 
over bunden ??????  (Kan det snart bestemme sig om det 
vil op eller ned ) Vi fik leget med kamera og lys og 
dykket blev afsluttet med et stort grin . Husk at være ET 
med dit udstyr.  
 
WOV.. effekt 

 
Gode dyk findes absolut, og hører til flertallet. 

Vi var mødet op i klubben en tirsdag aften (sol var 
fremme), og vi var ca 10-14 personer. 
Turen gik til Sjællands-vraget, og det var første gang 
vi skulle på vragdyk. Der var manger tanker, der løb 
gennem hovedet; hvordan var det nu liiige 
instruktøren sagde, vi skulle gøre osv......  Der blev 
sendt en båd ud for at sætte en bøje på vraget, og så 
var det bare om at være klar.  5 hold blev sat op, og 
dykningen var igang. Husk det ene, husk det andet - 
knægten havede også styr på det .......  HOV hvad har 
vi glemt ? ingenting!! Jamen det tog da ingen tid!!! 
Vi styrer bare det der. I vandet kom jeg – OK og 

NED. Vi gik langs med tovet, mmm der var intet vrag. ØV. Nå men min makker gav ok-
tegn, og vi svømmede lidt rundt og hov, der var ankeret igen ....  Mmmm måske skulle vi 
lige denne vej, jep jeg har fundet det; et stykke bredt træ liggende næsten begravet i 
sandet, det er ikke mege vrag i det. Men okay, vi havde besluttede at tage kompasprøven 
samtidig, så mon ikke vi bare skulle gøre det? 
Min makker ville lige lidt mere til venstre, og pludselig rykker han i makkerlinen. Hvad 
nu - kan vi ikke bare komme igang? 
WOW ......der dukkede bare en stor, mørk skeletlignende ting frem, og jeg var lige ved at 
få hjertestop - er det SÅÅÅÅ  stort?? Puha, lad mig lige få pulsen ned. 



Jeg røg baglæns, og jeg skulle lige sunde mig over overraskelsen. Fik fat i lygten, og 
lyste ind under spanderne: Fisk i forskellige størrelser og god sigt blandet med  tang og 
anemoner, var et flot syn.  
Hvor var mit kamera? Nå, ja det kunne ikke tåle saltvand, men det er en ganske anden 
historie.... 
 Efter at have kigget lidt på det og kommet os, blev vi enige om at tage den kompasprøve, 
”øvøv” kursen blev sat, og here we come - det gik bare der ud af. Dykkertiden indhenter 
os, og vi dykkede ud og fik kontakt til båden.( BESTÅET - JUBII ) 
Nu sad jeg på stranden og så min søn gå ned. Jeg fik bare hele filmen til at rulle igen - det 
var bare en af  mange fede oplevelser. Det her er hygge ;O)  
 
Det er jo ikke helt slut endnu, for vi skulle gerne have et kort som bevis vi har være her, 
og det kommer først efter nogle flere dyk. 
De prøver, som vi har gennemgået er kompasprøve(noget djævlen har opfundet), et 
dybdedyk ( hust at trykudligne MEGET) bjærgning, 500m overfladesvømning  med fuldt 
udstyr (Kondi er IKKE noget, man drikker) osv. Alt sammen noget, man godt kan se 
vigtigheden i. 
Efter alle de forskellige svømmeprøver og personlige prøvelser skal der bare dykkes på 
livet løs, så man kan nyde den verden der gemmer sig under den blanke overflade. 
       
Vi ses på bunden 
 
MVH  Jan Krogh 


