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Kingfish vision

Alle skal have en god dykkeroplevelse 
Kingfish startede i 2001 som en hobbyforretning, der var drevet af lysten til at dykke og 
formidle oplevelser under overfladen. Siden har vi udviklet os til at være et af de største 
dykkercentre i branchen.

Successen bag Kingfish bunder i mange års hårdt arbejde på at opbygge knowhow, ska-
be et komplet sortiment med „alt under et tag” og satse 100% på at drive en professionel 
virksomhed. Det er stadig i dag vort primære fokus at drive en virksomhed, som vi konstant 
optimerer og udvikler. Fundamentet er vores egen lyst til dykke, derfor må vi aldrig glemme 
den oprindelige Kingfish ånd.

Den professionelle ramme skal være så perfekt og velkørende at både personale og kunder 
kan koncentrere sig om det vigtigste: „Alle skal have en god dykkeroplevelse“.

I 2006 startede vi vores eget rejsebureau således, at alle danske dykkere nu kunne få alt 
under et tag – både uddannelse, udstyr og dykkerrejser. I dag er vi nordens suverænt stør-
ste dykkercenter med 20 fastansatte i rejsebureau og dykkerbutik. Vi får endvidere hjælp 
af en masse yderst kompetente dykkerinstruktører, som hjælper med at afholde kurser og 
udvikle forretningen så vi fastholder vores førende position.

I dag er vi over 20 fastansatte, fordelt på rejsebureau og dykkerbutik, samt en instruktør-
trup på ca. 20 freelance dykkerinstruktører.
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Palau Liveaboard
Grupperejse 
Januar 2022



Ørige i Stillehavet med verdensklasse dykning 
Tag med på grupperejse til dykkerparadiset Palau der ligger midt ude i Stillehavet 
og er intet mindre end et must for alle dykkere. Øriget er verdenskendt for sin 
store marine bio-diversitet med bl.a. kæmpe fiskestimer, skildpadder på hvert 
eneste dyk, masser af store dyr som f.eks. stimer af revhajer og flotte man-
tarokker. Dertil kommer at vi også dykker vrag, huler, koralvægge, revplateauer 
og tidevandskanaler som giver kæmpe variation og understreger Palau som ægte 
dykkerparadis.

Bo på et stort sejlskib midt i paradis
Vi har hyret det luksuriøse liveaboard sejlskib „Palau Siren“ som bliver vores base 
midt ude i det utroligt smukke og frodige øhav og sørger for vi får de bedste 
oplevelser med hjem. Glæd dig til den bedste dykning mens du er omgivet af 
azurblåt vand, kridhvide sandstrande og vilde „mushroom“ klippeøer som Palau 
er verdenskendt for. Efter dagens dykning kan du nyde en drink i solnedgangen i 
ét af de mest afsidesliggende øriger i Stillehavet.

Oplev Jellyfish Lake og kajakture i øhavet
Foruden fremragende dykning kan du også glæde dig til en snorkeltur i den 
berømte „Jellyfish Lake“ og så kan du frit benytte dig af havkajakkerne som vi 
har med ombord, og sejle rundt imellem de mange smukke paradis øer som Palau 
består af. To meget specielle oplevelser som du ikke vil gå glip af på din dykker-
rejse til Palau.

Stimer af hajer, store mantarokker og Blue Hole
Vi dykker bl.a. rev-plateauerne Peleliu Express & Blue Corner som er blandt Pal-
aus mest ikoniske dykkersteder. Her er der brug for reef hooks i den kraftige 
strøm som tiltrækker mange store pelagiske fisk som hajer, tun, barracuda, rok-
ker, kæmpe groupers, napoleon fisk og stimer af trevally og snappere. Hvis du er 
heldig kan du se store silvertiphajer og tyrehajer, og endda møde nogle af havets 
mest sjældne fisk som marlin og sejlfisk.

Andre ikoniske steder vi dykker på denne tur er German Channel og Ulong Chan-
nel, som er tidevandskanaler der henholdvis byder på rigtig god chance for man-
tarokker på rensestationer og baitballs. Og så har vi slet ikke nævnt steder som 
f.eks. Blue Hole hvor man synker ned i et uendeligt mørkeblåt dyb som senere 
åbner sig op mod det azurblå hav.

Rejseperiode
31. januar – 11. februar 2022

Varighed
12 dage

Sæson
Højsæson for vejr, hajer og mantarokker

Highlights
Luksus sejlbåd i ø paradis kendt for hajer, fiske-
stimer, mantarokker og Jellyfish Lake

Rejsen kort fortalt

Egnet til begyndere ● ● ● ● ●

Koralrev ● ● ● ● ●

Store dyr ● ● ● ● ●

Vragdykning ● ● ● ● ●

Snorkling ● ● ● ● ●

39.999,00 DKK  
(Inkl. fly)

Læs mere & book på kingfish.dk 5



Nyt 
dykkerudstyr

Teknodiver tørdragt
Vælg en tørdragt fra Teknodiver og skræddersy din dragt 
så den passer til dine behov og din størrelse
Når du køber en Teknodiver tørdragt, får du udover top-
kvalitet også flexibilitet og mange valgmuligheder. Skal 
den f.eks. være med frontlukning eller ryglukning? Skal 
den være 3, 5 eller 7mm? Neopren eller latexmanchetter? 
Ekstra lommer? 

Vælg mellem en af vores mange standard størrelser eller 
få den målsyet. Det betyder at du med en teknodiver tør-
dragt får dragten præcis som du vil have den. Vi leverer 
dragterne i standard mål med valgfri skostørrelse, og 
nogle forskellige valgmuligheder, men vi har også mulig-
hed for at sy den præcis efter dine mål og ønsker. 

Brand Teknodiver

Tilegnet til Unisex

SKU FXDRY-7mm-MTM

Fra 6.999,00 DKK

Frivannsliv ankelvægt
Dyk let og elegant med ankelvægt og få en bedre balance 
i vandet. De hydrodynamiske ankelvægte fra Frivannsliv 
har en god og bred velcrolukning, der lukker sig perfekt 
om anklen og giver minimal modstand i vandet.

Ankelblyet fungerer som en vandlås og giver god beskyt-
telse mod indtrængende vand. Samtidig fungerer ankel-
vægten som en vandlås mellem sok og våddragt. På den 
måde medhjælper ankelblyet til større varme. Derudover 
mindsker ankelblyet problemer med finner, der plasker i 
overfladen, når du svømmer. 

Ankelbly gør det lettere og mere elegant at lave dit ned-
dyk. Når du laver neddykket, løfter du den ene fod op i 
luften, og med ankelvægt på foden vil det skyde dig hur-
tigere ned under vandet. Derudover hjælper ankelvæg-
ten dig med at ligge fladt, når du laver statisk jagt. Sæl-
ges i sæt med to stk af hver 500 g.

Brand Unisex

Vægt 500 g./stk.

SKU F-AW

299,00 DKK
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Scubapro MK25/S600 Regulator DIN
Scubapro MK25 / S600 er en af de førende regulatorer på 
markedet og er perfekt til at sikre dig en stabil luftstrøm 
uanset, hvor dybt du dykker, hvor koldt vandet er og hvor 
hårdt du arbejder.  

Brand Scubapro

SKU 12.971.070

4.999,00 DKK

Hardware Dykkersæt – Budget
Hardware dykkersættet budget er en god start til den 
nye dykker, der skal i gang med at udforske den fanta-
stiske dykkerverden. I dykkersættet her, får du de fire 
vigtigste hardware produkter, der er essentielle for alle 
dykkere. BCD, Regulator, Octopus og Manometer. 
Regulatorsættet er super let at have med at gøre, det er 
utrolig pålideligt og har en høj ydeevene. Der er monte-
ret en indbygget venturi kontrol, der kan sættes på en 
„pre-dive“ funktion. Derudover egner regulatorsættet 
sig rigtig fint som et rejse regulatorsæt.

Brand Zeagle

Tryk Op til 400 bar

SKU HARDWAREDYKKERSAETB

Fra 6.796,00 DKK

Halcyon Eclipse Vinge
Halcyon Eclipse vinge til rekreativ dykning med single 
tank. Halcyon har fjernet alle unødvendige forhindirnger 
for en strøminet vinge BCD. Vingen har en løftekapaci-
tet på 18,1 kg. Vingen har en høj sikkerhed og er nem at 
justere til, så den har den rigtige pasform. Stor sikkerhed 
og let funktionalitet, gør vingen til en sikker vinder hos 
rekreative dykkere.

Brand Halcyon

Kapacitet 18,1 kg.

SKU S11510224

4.099,00 DKK

Fourth Element Ocean Debris Bag
Hvis du elsker havet ligeså meget som os, vil vi anbefale 
dig at medbringe Fourth Elements Ocean Debris Bag. Den 
gør det nemt og bekvemt at gøre noget godt for havet. 
Hækt den fast på din BCD, uv-jagt flåde, paddleboardet 
eller lign. og saml skrald og plastik op af havet som du 
finder det. Den lille Ocean Bebris Bag fylder ikke meget, 
men kan indeholde en masse. Den er lavet som en mesh 
bag, så vand og sand let kan forlade din Debris Bag. Vel-
kro i toppen, når den ikke er i brug. 

Brand Fourth Element

Type Net taske

SKU OPDB01

129,00 DKK
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En rejsendes fortælling – Grupperejse til Malta

Dykkerrejse til Malta på trods af 

Corona situationen
Af Peter Haase



Corona-krisen har som bekendt været hård 
for især rejsebranchen, og derfor ville jeg 
gerne støtte Kingfish, da jeg i oktober 2020 
ville på dykkerrejse. Jeg havde lige boo-
ket en af deres grupperejser til Cypern, da 
landet og udlandsrejser igen blev lukket 
ned. Et halvt år efter, da der endelig blev 
åbnet igen, og Kingfish var ude med en eks-
tra grupperejse til Malta i juni, slog jeg til. 
Det indgik i risikovurderingen, at Malta var 
meget langt fremme med vacciner, og at de 
danske corona-tal var faldende.

Indtjekning på hotellet og forberedelse til 
første prøvedyk
Vi mødtes i lufthavnen, syv gæster – to 
par (m/k), tre herrer og en guide, to timer 
før take-off planlagt til kl. 7.20. Flyvetu-
ren gik fint i et ikke alt for stopfyldt fly, og 
vi overlevede de obligatoriske mundbind. 
Ankomst-sikkerhedstjekket på Malta tog 
lidt længere end ventet pga. meget lang kø, 
hvor vi desværre endte sidst.
Køreturen til Hotel Solana i Mellieha gik fint i 
en vel proppet minibus. Der var lidt rod med 
værelserne ved ankomst, så vi kunne ikke 
tjekke ind allesammen, så det var lidt rodet 
med forberedelse af udstyr til førstedagens 
prøvedyk. Da vi endelig fik vores værelser 
ved returen fra prøvedyk, fandt vi ud af, at 
hotellet var et lækkert et af slagsen med 
altaner med havkig samt tagterrasse med 
bar og pool. Der var lidt udfordringer med 
coronarestriktioner vs antallet af gæster 
ved morgenbuffeten, men det blev fixet, så 
vi kunne spise lidt før uden at stresse over 
vores pickup tider.

Huledyk, blæksprutter og lækkert varmt 
vand
Første dag havde vi et ikke så dybt prøve-
dyk fra kysten (en badebro) med både en 
let tilgængelig hule, en enkelt blæksprutte 
og lækkert varmt vand. De resterende dyk 
var noget køligere og foregik skiftevis fra 

båd (med elevator!) to dage og de sidste 
fra land. Hver efterfølgende morgen blev 
vi afhentet og kørt til dykkercentret. Ved 
båddyk satte vi udstyr op og fik våddragter 
på inden afgang, mens vi på kystdykkene 
pakkede udstyr i bilerne og kørte afsted og 
satte udstyret op ved ankomsterne.

Dykningen foregik i to grupper efter, hvad 
vi aftalte, og hvad folk havde lyst til. Man-
ge af vragene lå så tæt på land og langt fra 
vores base i Mellieha, at det kun gav mening 
at køre dertil. Der var lidt spændende (og 
hårde) gåture til visse af dykkersites – især 
Blue Hole, men det var ikke noget, som vi 
ikke alle kunne klare.

Vragdyk ved Malta, Comino og Gozo
De fleste dyk var på diverse vrag i varie-
rende dybder, og Deep Diver Speciality og 
Nitrox Speciality er derfor klart at anbefa-
le. Dykkene var på/ved både Malta, Comino 
og Gozo og inkluderende bl.a. Um el Faroud, 
Blue Hole, to patruljebåde P29 og P31.

Sidstnævnte lå på perfekte 18 meter, så 
man kunne udforske sammen med sin bud-
dy. De fleste vrag, som vi dykkede på, var 
let tilgængelige og nemme at komme rundt 
i (og ud af), så de også var fine for dykkere 
uden vragerfaring. Grupperne blev delt op 
efter evner og lyst.

Malta – en ø med både sydeuropæisk og 
arabisk charme
Efter hjemkomsten fra dykningen var der fri 
leg, der kunne bruges til at udforske områ-
det eller slappe af på hotellet. Nogle afte-
ner spiste vi middag sammen – andre gange 
delte vi os op efter, hvad folk havde lyst til.

Malta har sydeuropæisk og arabisk charme 
– noget havnen ved dykkercentret Seashell 
også vidnede om (lettere kaotisk ;)). 
Til at starte med lød de 10 inkluderede dyk 

ikke som så meget, men det var faktisk gan-
ske passende og rart med en sidste dag til 
at udforske Valletta, der er en spændende 
by. Jeg endte med 11 dyk totalt, andre kom 
op på 13. At Malta gav en 100 euro voucher 
til ekstra dykning for at hjælpe branchen i 
corona-tiden var en god bonus – det dæk-
kede lige ekstraudgifter til et ekstra dyk og 
til leje af shorty (det er koldt på dybden).
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Malta
Middelhavs dykning 
Helårs



Dejlig dykkerferie kun 3 timers flyvning væk!
Malta ligger i Middelhavet, stik syd for Sicilien, og består af de 3 mindre øer Mal-
ta, Gozo og Comino. På kun ca. 3 timer kan du flyve til dette lile ørige hvor en 
venlig engelsktalende befolkning sikrer at du hurtigt føler dig velkommen og kan 
få en god dykkerferie.

Fantastisk vragdykning, flotte huler og klipper i klart vand 
Dykningen på Malta er kendt for god sigtbarhed, varmt blåt vand, flotte 
naturdyk med klippevægge, huler og gennemsvømninger og især for masser af 
rigtig spændende vragdykning! Her er flot dykning for alle niveauer - både for 
rekreationelle dykkere såvel som for tec-dykkere - hvilket med rette har gjort 
Malta til det mest populære dykkerrejsemål i Middelhavet.

Dykningen på Malta betragtes af mange som den bedste i Middelhavet. Sigten 
kommer ofte op omkring 25m og du kan dykke på store skibsvrag, bombefly, 
ubåde og i flotte åbne hulesystemer. Vandtemperaturen ligger på ca. 15-16 
grader om vinteren og sniger sig helt op på ca. 27 grader om sommeren.

Oplev nøgensnegle, barracuda og masser af fisk
Udover de mange vrag byder Malta også på flotte undervandslandskaber i form 
af de mange åbne huler, grotter og gennemsvømninger der findes på øerne. Mal-
tas sunde undervandsliv bør også nydes med f.eks. nøgensnegle, barracudaer, 
massevis af småfisk og muligheden for søheste. De mest kendte områder for 
naturdyk er nok Blue Hole på Gozo og Santa Maria Caves på Comino som let kan 
opleves på din dykkerferie til Malta. 

Dyk til 120 m, brug rebreather eller tag kursus
Malta er vel kendt blandt tekniske dykkere og med dybder og vrag helt ned til 
120m er der nok at prøve kræfter med for enhver teknisk dykker. Hvis du allerede 
har din tekniske uddannelse kan vores dykkercentre supportere dig med alle gas-
ser til teknisk dykning og rebreathere såvel som båddyk og tekniske dykkerguider 
hvis du ønsker det. Hvis du kunne tænke dig at tage dit tekniske dykkerkursus 
eller kursus på rebreather kan vi selvfølgelig også hjælpe med at arrangere det-
te.

Spændende oplevelser på land
Udover at byde på rigtig god dykning er Malta også værd at udforske på land. Her 
er flot natur med dramatiske udsigtspunkter og raviner, masser af spændende 
historisk sightseeing og så byder klippeøerne endda på 3 gode sandstrande og 
altid lækkert klart vand til en dukkert. Kort sagt noget for enhver smag og Malta 
er derfor også et godt valg for en dykkerferie med familien.

Rejseperiode
Flere gange om ugen

Varighed
4-14 dage

Sæson
An på afrejse tidspunkt

Highlights
Nok Middelhavets bedste dykning, vragmekka & 
huler

Rejsen kort fortalt

Egnet til begyndere ● ● ● ● ●

Koralrev ● ● ● ● ●

Store dyr ● ● ● ● ●

Vragdykning ● ● ● ● ●

Snorkling ● ● ● ● ●

Fra 6.999,00 DKK  
(Inkl. fly)

Læs mere & book på kingfish.dk 11



„Do what you love, longer.“



Garmin Descent MK2i & T1 Transmitter
Læs mere på side 18.

Kan købes på kingfish.dk – 16.799,00 kr.



Women’s Dive Day
17. July 2021



Brings Communities Together for Global Celebration
From Samantha Pearson

PADI® Dive Centers, Resorts, Professionals 
and Divers around the world took part in the 
seventh consecutive PADI Women’s Dive Day 
event on Saturday, 17 July 2021.

From beach clean-ups to sunset yoga sessi-
ons and local guided dives, the diving com-
munity came together for the global cele-
bration that brought everyone together to 
create balance between humanity and the 
ocean.  

Since the inception of PADI Women’s Dive 
Day, events around the events around the 
globe have addressed ties between diver-
sity, inclusion and environmentalism – with 
this year’s event scaled accordingly to the 
state of the COVID-19 pandemic. Around the 
word, the diving community showed their 
continued commitment to turn their passi-
on into purpose for the ocean and chose to 
be part of the solution.

Here are just a few of the events that invi-
ted local PADI Torchbearers™ to celebrate 
the sport of diving, with opportunities to 
seek adventure for all levels of divers.

1. Raja Ampat: Teaming Up with Local Busi-
nesses
Meridian Adventure Dive Resort, a PADI Five 
Star Dive Center in Raja Ampat, partnered 
with Papua Design to join forces for a day 
of community empowerment. They brought 
their group of passionate snorkelers and 
divers out to the Coral Triangle to learn how 
to identify the local marine species and 
ways in which they can help protect them.

„With few tourists in Raja Ampat it has been 
great to be part of a community program 
that supports one another and see the 
abundance of fish life roaming our colorful 
reefs. We were excited to share this with 
our local ladies and look forward to doing 
the same with the rest of the world“, says 
Sean Galleymore, owner of Meridian Adven-
ture Dive Resort.

2. Grand Cayman: Raising Money for a Gre-
ater Good 
Continuing the tradition of paying it forward 
every PADI Women’s Dive Day, PADI Five Star 
Dive Resort Divetech Grand Cayman cele-
brated the day through a charity fundraiser, 
with 100% of the proceeds going directly to 
the Cayman Islands Breast Cancer Founda-
tion. Their goal was to dive one second for 
each person diagnosed with breast cancer 
in 2020—totaling 639 hours below the surfa-

ce. This year divers overseas also took part 
in by sending in photos of their dive compu-
ter logs so their bottom time could be added 
to the grand total.

„As well as celebrating women in diving 
and raising money for the Cayman Islands 
Breast Cancer Foundation, we wanted to 
send a message to all divers international-
ly that we are still here, we are waiting for 
the borders to re-open and to welcome dive 
tourism back again“, says Serena Evans of 
Divetech Grand Cayman.

3. Switzerland: Teaching Local Youth How 
to Dive
Wanting to inspire the next generation is a 
key mission for PADI Five Star Dive Center 
TSK Zürich and they did just that this PADI 
Women’s Dive Day! Celebrating the ability to 
plan an event once again, the TSK „Tschiggi 
Diving“ (Ladies Only) Scuba Girls partnered 
with ProJuventute—the largest Swiss youth 
foundation—and invited those aged 8-16 
to participate in a free snorkeling or „Try a 
Dive“ in their pool.

„We wanted to give hope and show the diving 
community is still active, growing and here 
to distribute joy. For us, this is a chance to 
give back to the community and inspire the 
next generation about the underwater wor-
ld and diving,“ says Andre Fahrni, owner of 
TSK Zürich.

4. Sweden: New Friends in New Places
Dive Team, a PADI Five Star Career Develop-
ment Center in Sweden, used their Women’s 
Dive Day event to allow divers to find new 
dive buddies. This year they hit the local 
Fjords for the celebratory dive, with this 
being the first time many of the partici-
pants had ever explored the waters in their 
own backyard.

„Women’s Day is about the diversity of 
divers and what better way to celebrate 
than exploring the diversity of our own local 
waters,“ says Malin Tiger Dahlström, PADI 
Course Director of Dive Team.

5. Russia: A Day at the Lake
Tortuga Dive Club, a PADI Five Star Dive Cen-
ter in St. Petersburg, Russia, continued 
their annual tradition of a day at the lake for 
Women’s Dive Day. Locals joined in on speci-
al underwater quests, a marine debris 
clean-up competition and an outdoor feast.

„This year has been life-changing for me 
and our dive center. It was important to 
share in Women’s Dive Day with all of our 

team, staff and guests alike, and show the 
new opportunities for women in diving,“ 
says Elena Nayda, a PADI Dive Instructor at 
Tortuga Dive Club.

6. United Kingdom: Exploring Wrecks off 
the Coast
PADI Five Star Dive Center Dorset Diving 
took their group of divers out for a day of 
adventure this Women’s Dive Day. The group 
explored some of the 100 wrecks that lie 
just off the Dorset Coast, such as the Fleur 
De Lys, and enjoyed the local waters that 
were teeming with marine life.

„PADI Women’s Dive Day is important to 
the whole dive community. We love inviting 
people in and have a great group of female 
divers who are very active in our local area, 
often getting together throughout the year 
for Dive Against Debris® dives,“ says JoJo 
Southgate, a PADI Divemaster at Dorset 
Diving.

7. Thailand: A Video Series for Online Con-
nection
Black Turtle Dive created a video series fea-
turing their incredible female staff mem-
bers to connect with the community.

8. Chile: Coming Together to Inspire Others
Multiple dive centers in Chile joined forces 
to create a video highlighting female dive 
instructors and showcasing how diving 
changed their lives, with the goal of inspi-
ring other women to seek adventure and 
save the ocean through diving!

9. Colombia: Finding Balance with Diving 
and Yoga
20 divers joined Oceano Scuba Dive Center 
in Taganga, Colombia for a day of balance 
and bonding! The participants enjoyed a day 
of diving, followed by a group yoga session 
and were given special gifts to remind them 
of the importance of exploring and protec-
ting the ocean.

The collective effort of the 2021 PADI Women’s 
Dive Day event has helped to create balan-
ce between humanity and the ocean and 
exemplified what it means to be a PADI Tor-
chbearer – passing the torch and passion 
for the ocean to your local community and 
beyond.

For additional opportunities to connect with 
your local dive community and make a diffe-
rence, visit the PADI Conservation Activities 
Locator to get involved all year long.
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Vi tester det nye

Garmin Descent MK2i
& T1 Transmitter 



Garmin Descent MK2i dykkercomputeren med titaniumrem og T1 
transmitteren
Garmin Descent™ MK2i er en dykkercomputer i absolut verdensklas-
se med indbygget overflade-GPS og undervandskompas og i denne 
model får du MK2i med en lækker titaniumrem og T1 transmitteren. 
Descent MK2i fungerer den også som et førsteklasses multisport 
smartwatch, når du er på land.  

Descent™ MK2i er meget mere end „bare“ en dykkercomputer.
Dykkercomputeren er multifunktionel og kommer i et fantastisk 
smukt og elegant design, der skriger kvalitet. Derudover kan du bru-
ge computeren til meget mere end blot at dykke med. 

Med den spritnye Descent T1 transmitter fra Garmin kan du tracke 
hvert eneste åndedrag fra dit håndled
Med den nye Descent T1 transmitter, kan du registrere hvert eneste 
åndedrag, når du parrer Descent T1 med din Garmin Desecent MK2i 
dykkercomputer. Det er gennem SubWave ekkolodsteknologien, at 
det bliver muligt at overvåge dit tanktryk, resterende lufttid og luft-
forbrug.
Ikke nok med at du kan overvåge dit eget tanktryk, din resterende 
lufttid og luftforbug. Du kan også overvåge din makker eller dine kur-
sisters tanktryk, resterende lufttid og luftforbrug. Du kan overvåge 
op til hele 5 tanke på samme dyk, hvilket selvfølgelig gør dykningen 
for både dig og din makker mere sikker.

SubWave™ ekkolodsteknologi og Descent™ T1 transmitteren 
adskiller den nye MK2 med MK2i dykkercomputeren
Descent™ MK2i er udstyret med SubWave™ ekkolodsteknolig til inte-
greret trykovervågnings af op til fem tanke, når den parres med 
Descent T1 transmitteren, hvilket gør den ideel til instruktører eller 
gruppedyk. Det er denne funktion, der adskiller den nye Descent™ 
MK2 med Descent MK2i dykkercomputeren. Descent™ MK2i leveres 
med ABC sensorer med et 3-akset undervandskompas samt overfla-
de-GPS funktioner til at markere dine nedstignings- og opstignings-
punkter. 

Descent™ MK2i dykkercomputeren er designet til at give dig ro i 
kroppen, så du kan opnå den ultimative frihed under vandet
Med Descent™ MK2i kan du planlægge dine dyk. Både som rekrea-
tiv, teknisk og fridykker. Dykkercomputeren giver dig alle de data, 
du har brug for. Computeren viser både aktuel dybde, dykkertid, 
vandtemperatur, opstignings- og nedstigningspunkter, tid uden 
dekompression, oplysninger om dekompressionsstop, batterileve-
tid og mere til. 

Dykkercomputeren har et væld af forskellige dykkertilstande
Brug dykkercomputeren til alle slags aktiviteter. Med de mange for-
skellige „dive modes“ kan du indstille den til både single og multi 
gas (inklusiv nitrox og trimix), gauge, apnea, apnea hunt og lukket 
circulær rebreather. 

Opbevar og analysér data fra op til 200 dyk via Garmin Dive App
Som noget nyt kan du nu logge op til 200 dyk via Garmins Dive Log og 
dele dine dyk med venner og bekendte via Garmins Dive App. Med den 
indbyggede logbog kan du nemt analysere dine dyk. 
Download appen på din smartphone eller tablet, log og del dine dyk. 
Søg efter foretrukne dykekrsteder eller find et nyt. Få flere detaljer 
og flere data fra hvert dyk. Par appen med dit Garmin Descent dyk-
kerur og upload automatisk dine dyk. Du kan også altid logge dine dyk 
manuelt uden en Garmin Descent dykkercomputer.

Specifikationer for Garmin Descent™ MK2i

• Dimensioner: 5.2 x 5.2 x 1.8 cm

• Linsens materiale: Safir krystal

• Urskiven: Rustfrit stål

• Display størrelse: 1.4“ (3.5 cm) diameter

• Display opløsning: 280 x 280 pixels

• Display type: Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel

• Ur-remmen: Titanium

• Vægt: 160.8 g

• Batteritid ved dykkertilstand: Op til 80 timer

• Dykkertilstand med Descent T1: Op til 32 timer

Kan købes på Kingfish.dk – 16.799,99 DKK 19



Egypten, Shagra
Grupperejse 
Marts 2022



Grupperejse med masser af fantastisk dykning for alle
Tag med på grupperejse til vores mest populære dykkerlejr Shagra. Her får du 
masser af sol, flotte koralrev og endda muligheden for at opleve større hajer som 
hammerhajer. Rejsen er for både de erfarne dykkere samt nybegyndere.

Sunde, flotte koraller få meter fra vandkanten
Shagra er én af vores dykkerlejre i det sydlige Egypten. Lejren ligger meget fred-
fyldt kun ca. 20 km nord for den mindre ferieby Marsa Alam og lige ud til velbe-
varede koralrev og strand. Du har rig mulighed for at udforske de nærliggende 
koralrev ved blot at gå i vandet fra stranden, tage på korte bådture såvel som ved 
guidede ture op/ned langs kysten hvor transporten foregår på ladet af en lastbil.

All-inclusive med lækker buffet og stort kagebord
Selve dykkerlejren består af komplet dykkercenter, restaurant & spiseområde og 
flere forskellige muligheder for indkvartering. Konceptet i lejren er „all-inclusi-
ve“ så du skal ikke tænke på penge mens du er på ferie. Restauranten serverer 
en overdådig buffet 3 gange om dagen (gå ikke glip af deres store dessertbord) 
og sodavand, flaskevand, kaffe og te er med i prisen.

Ophold dig langt fra masseturisme i fredfyldte omgivelser
Lejren er langt borte fra stressende masseturisme, men det tager kun ca. 3 
timer at køre til Shagra fra Hurghada. Under køreturen langs kysten kan du nyde 
den smukke udsigt til havet og til bjergene langt inde i ørkenen – eller måske tage 
en lille lur. :-)

Dykning på husrevet og mulighed for oplevelser i ørkenen
Udover ubegrænset snorkling & dykning er det også muligt at opleve den 
omkringliggende ørken ved ture på quadbikes, kameler og heste eller måske på 
en stjernetur under Egyptiske himmelstrøg. Der gælder det samme for Marsa 
Shagra som for vores andre dykkerlejre. Stemningen i lejren er fantastisk og per-
sonalet samt guiderne er meget venlige, professionelle og hjælpsomme – du vil 
vende tilbage gang på gang.

Lær at dykke
På denne dykkerrejse kan du også lære at dykke for første gang og komme til 
at opleve en ny og fantastisk verden under overfladen. Teori tages hjemmefra i 
enten København eller på Fyn (eller på E-Learning) for så at afslutte dit dykker-
kursus med praktiske øvelser samt havdyk i Rødehavet. På denne måde vil du 
efter afsluttet kursus stadig have tid til at dykke på de flotte koralrev og samti-
dig blive en mere erfaren dykker. Kontakt os for mere info.

Rejseperiode
17. – 24. marts 2022

Varighed
8 dage

Sæson
Ca. 24ºC varmt vand med 25ºC lufttemperatur

Highlights
Ubegrænset dykning og en fantastisk dykker- 
ferie under den egyptiske stjernehimmel

Rejsen kort fortalt

Egnet til begyndere ● ● ● ● ●

Koralrev ● ● ● ● ●

Store dyr ● ● ● ● ●

Vragdykning ● ● ● ● ●

Snorkling ● ● ● ● ●

Fra 9.999,00 DKK  
(Inkl. fly)

Læs mere & book på kingfish.dk 21



Snorkling for 
store & små

Proshot Touch Iphone case
Undervandshus til din Iphone, så du kan filme under 
vand. 

Hvis du drømmer om at tage din Iphone med på snorkel-
turen, er undervandshuset fra Proshot et rigtig fint valg. 
Med undervandshuset kan du tage din Iphone med ned til 
15 meters dybde.

For at filme og tage billeder under vand, skal du bruge 
appen ProShotCase.

Undervandshuset kommer med et flydende hand-grip og 
findes i fire størrelser.

Brand Kingfish

Størrelse iPhone 6/7/8 & SE, iPhone 12/12 Pro

SKU PT

999,00 DKK

Komplet Snorkelsæt – Elite
Bliv klar til feriens snorkeleventyr med et Komplet Snor-
kelsæt Elite. 
Subzero Banda er den ideelle dykkerdragt til dig, der 
ønsker en super komfortabel og mellemvarm våddragt til 
dykning eller snorkling i Danmark om sommeren eller de 
køligere områder i syden. 
Frivannsliv Vidsyn har det aboslut største synsfelt man 
har set til dato. Masken er lavet af „flydendesilikone“. 
Hvilket har den effekt, at den forbliver blød, selv i fry-
sende vand, hvilket ellers normalt gør silikonen relativt 
hård. Du får en fremragende snorkel med bundventil og 
bølgebryder.

Det komplette snorkelsæt indeholder følgende: Subzero 
Banda Dykkerdragt i 5mm, dykkermaske, snorkel, svøm-
mefødder og antidug gel.

Pakketype Tilrettes online

Størrelse Tilrettes online

SKU KOMPLET-SNORKELSAET-ELITE

Fra 3.842,40 DKK

22



IST Perfect Snorkel
IST Perfect Snorkel er en yderst komfortabel snorkel 
med et lige mundstykke der gør, at snorklen ikke kom-
mer i karambolage med din regulator, når snorklen ikke 
er i brug. IST Perfect Snorkel er desuden forsynet med en 
super-effektiv bølgebryder og bundventil.

Brand IST

Farver Pink, Blå, Neon Gul, Sort

SKU SN-60

Fra 179,00 DKK

Oceanic Mini Shadow dykkermaske
Sigtbarhed og et godt udsyn, er det vigtigste når man 
skal have en ny dykkermaske. Pasformen er dog lige så 
vigtigt, derfor har Oceanic sørget for at lave en lige så 
god dykkermaske som storebroderen Oceanic Shadow, 
bare en smule mindre. Det vil sige at dykkere med et 
lidt smallere ansigt, med fordel kan vælge Shadow Mini 
masken. Maskeboks og neopren maskestrop medfølger.

Masken er udført med et liquid silikone skørt, som er 
fastgjort direkte til linsen. Shadow-masken er således 
en såkaldt rammeløs maske til dykning og giver dermed 
et utroligt bredt synsfelt, samtidig med at den kan fol-
des og lægges i lommen på din BCD som backup dykker-
maske. 

Brand Oceanic

Farver Gul, Pink, Sea Blue, Iced Silikone, Hvid silikone, Sort sili-
kone

SKU 05-2900

499,00 DKK

Fourth Element Rock Hopper Badesko
Badeskoen er en utrolig behagelig og yderst brugbar sko 
til stranden. Det er den fordi den har en naturlig gum-
misål i bunden, der holder skarpe genstande væk fra 
din fodsål og en ergonomisk indersål, der giver en super 
komfortabel strandsko. 

Brand Fourth Element

Størrelse 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

SKU BTR

349,00 DKK

Ocean Reef Aria Classic snorkelmaske
Sig farvel til træthed i kæben, duggende masker og vand 
i snorklen! Aria snorkelmaske lader dig trække vejret 
gennem næsen og munden, mens dens dry top forhin-
drer vand i at komme ind gennem snorklen. Den automa-
tiske ventil i bunden af masken sørger for at lukke evt. 
vand ud. Du får en fullface dykkermaske udviklet efter 
alle kunstens regler.

Skal du ud at snorkle i meget koldt vand eller er du bare 
ikke så meget for den traditionelle dykkermaske, er Aria 
masken helt sikkert noget for dig! Du slipper for at bøvle 
med at trække vejret gennem en snorkel, og derfor er 
masken ideel til nybegyndere.
Snorklen kan afmonteres for nem og kompakt transport 
og er utrolig nem at bruge.

Brand Ocean Reef

Størrelse XS/Børn, S/M

SKU OR0150XX

599,00 DKK
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Kom i gang med snorkling

Snorkling i hele verden

Af Morten Højgaard

Jeg har de sidste +10 år snorklet med mine to døtre hver sommer. Vi 
har snorklet på sommerhusferien i Rørvig, på vores roadtrip til Nor-
ge, på Bornholm, på Bali, Kroatien, Spanien, Italien og Tyrkiet. Det er 
blevet til mange forskellige og fantastiske oplevelser. Med det rette 
snorkeludstyr kan børnene have en lige så sjov dag på stranden i Rør-
vig med at finde krabber, som man kan på et koralrev på Bali med at 
spotte Muræner eller havskildpadder.

Køb det rigtige snorkeludstyr og få mere ud af jeres snorkling
Det kan godt svare sig at bruge lidt ekstra tid og penge på at udvælge 
det rette snorkeludstyr. Det mest basale snorkeludstyr består af en 
dykkermaske og en snorkel. Skal det være lidt sjovere, kan man tilføje 
et sæt svømmefødder, en våddragt og en Svømmebøje, så man øger 
sikkerheden. Du kan eventuelt tage te kig på vores snorkelsæt. Her 
har vi hjulpet dig med at sammensætte forskellige typer snorkelsæt, 
alt efter behov. Dykkermasken skal vælges i en størrelse, så den pas-
ser til ansigtet. Den skal have et skørt i en god kvalitetssilikone. 

Køber du det billige sæt med et gummi eller silitex skørt, vil du ople-
ve, at det ikke slutter tæt, og at der kommer vand ind i masken. 
En sådan start på barnets snorkelliv kan afskrække barnet fra at 
synes, at det er sjovt. Ligeledes skal du sørge for, at dykkermasken 
har fået noget scrub og antidug gel inden, så du ikke starter med, at 
du ikke kan se noget, fordi dykkermasken dugger.

Valg af snorkel er vigtig og skal passe til barnets størrelse. Giver du 
barnet en voksensnorkel, kan det være farligt, da barnets lunger ikke 
er store nok til at få trukket frisk luft ned i snorklen.

Svømmefødder og en våddragt til børn
Vælg svømmefødder, der passer til fødderne – og evt. i en størrelse 

større, så de kan bruges sammen med badesko, så man kan gå ud på 
sten og klipper. Vælg også en våddragt, så de kan holde varmen. Her 
er det vigtigt, at den sidder tæt, og at man ikke går i „så kan den jo 
passe i 2 år“-mode, da barnet måske vil blive kold det første år, og 
derfor slet ikke har lyst til at snorkle året efter, hvor dragten faktisk 
passer. Køb hellere en våddragt der passer nu, og sælg den på DBA, 
hvis den er blevet for lille året efter. Jeg har nogle gange haft lidt af 
en kamp med at få børnene i våddragten, men man bliver belønnet, 
når man er ude, fordi de holder varmen meget længere tid. Har du 
børn med langt hår, kan en badehætte være et godt trick til at få dem 
lettere i dragten.

Vand leder varmen meget hurtige væk end kold luft. Faktisk sker det 
25 gange hurtigere! Så selv i middelhavsvarmt vand, kan det være en 
god ide at medbringe en 3 mm shorty eller en heldragt. Ud over at du 
undgår at blive nedkølet, giver neopren opdrift, således at du lette-
re holder dig flydende, og samtidigt beskytter dragten mod solens 
stråler. Mange undervurderer, hvor hurtigt man bliver afkølet. 27 
grader varmt vand afkøler kroppen svarende til, at man opholder sig 
i lufttemperatur på ca. 10 grader. Omvendt skal man se at få dragten 
af, når man er over vandet en dag, hvor luften er 27 grader for at 
undgå at blive overophedet og dehydreret.

Vælg eventuelt en rashguard i stedet for en våddragt 
Er vandet tropisk varmt, kan en rashguard være et godt alternativ, 
da udfordringen ikke er varmetab, men risiko for forbrændte skuldre. 
Solcreme vil blive skyllet af og kan sågar også være med til at skade 
det havmiljø, som vi gerne vil nyde.
En rashguard er en t-shirt eller langærmet trøje, der er designet til at 
give solbeskyttelse, mens du er i vandet og samtidig tørre hurtigt, så 
du også kan have den på, når man løber rundt på stranden.
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Investerer du i godt grej, og plejer det godt, kan det holde i 10 år. 
Vokser børnene ud af udstyret, vil det ofte være muligt at sælge det 
og få et tilskud til nyt udstyr i den rette størrelse. Når først du har 
udstyret, er oplevelserne i havet gratis, så længe du kan finde en god 
kyststrækning.

Start stille ud og bliv komfortabel med dit snorkeludstyr
Jeg har dummet mig et par gange, hvor jeg har startet for vildt ud. Ud 
på revet, bølger, strøm, dybde, dyr. Der er meget, der kan skræmme 
en ny snorkler. Start i stedet i poolen eller på lavt vand og bliv kom-
fortabel med udstyret. Lær teknikker med vejrhold, dykkermaske- og 
snorkeltømning. Hvordan undgår du en dugget maske osv. Så kan du 
sikkert bevæge dig frem herfra og udbygge din komfortzone. 
Start meget gerne i Danmark, så du opbygger en god læringskurve til, 
at du skal i klart varmt vand. Har du selv styr på snorkelteknikkerne? 
Hvis ikke så meld dig eller hele familien til et snorkelkursus og kom 
trygt og sikkert i gang.

Sørg for en god sikkerhed når du snorkler
Kender du, eller har du lært teknikkerne på et snorkelkursus, så skal 
du sætte dig ind i de lokale forhold, før du tager ud: adgangsforhold, 
dybder, bådtrafik, søpindsvin osv. Brug også en vejrapp til at se, om 
der er bølger, fralandsvind, strøm osv. Nogle gange kan du ikke se 
det, men to timer senere blæser det op, eller tidevandet giver udfor-
dringer.

Sikkerhedsmæssigt skal du holde øje med børn i vandet hele tiden. 
Her har jeg haft stor glæde af at medbringe en bøje, som vi sammen 
kan svømme med og holde fast i. Det sikrer, at I bliver sammen og 

giver barnet en base med tryghed, som de kan hænge i, hvis de bliver 
trætte eller skal rette på dykkermasken.

Det kan være en uv-jagtbøje, dykkerbøje, DSMB, paddleboard, eller en 
havsvømme bøje – mulighederne er mange.

Oplevelser under overfladen venter på dig
Har du først fået styr på udstyret, teknikken og sikkerheden, ja så er 
hele verden åben for vandsjov. Når jeg søger rejsemål, er det aldrig, 
den for mig kedelige sandstrand, men kyster med bugter, klipper og 
klart vand, hvor vi kan springe i vandet og få vores snorkeloplevelser. 
Udstyret fylder ikke meget i kufferten, men gør det meget nemmere 
at komme hurtigere i gang med snorklingen på destinationen.

Hjemme i Danmark findes der også mange store oplevelser, og det 
behøver ikke at være sæler eller marsvin, men skrubber, krabber, 
den danske „søhest“ tangnålen eller de mange andre arter, der er på 
danske stenrev, som begejstrer. Der er i de seneste år også lavet en 
del formidling om gode snorkelrev, hvor du kan blive „guidet“ til de 
forskellige arters gemmesteder.

De store familieoplevelser gemmer sig under overfladen – god 
snorkling.
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Paralenz Vaquita undervandskamera 
Læs mere på side 38.

Kan købes på kingfish.dk – 5.599,00 kr.



Kom godt i gang

Begynderguide til SUP 

– Oppustelige Paddleboards
Af Morten Højgaard

Stand Up Paddle eller paddleboard, oftest forkortet til SUP, er kendt 
som en vandaktivitet, der går langt tilbage i historien. Men det er 
først i starten af 2000, at det begyndte at vokse og er nu blevet en 
ganske seriøs sportsgren. Over årene er der sket en del udvikling, og 
omkring 2010 kom det oppustelige SUP-board til verden.

En hurtig udvikling i teknik, kvalitet og pris har medført, at SUP-spor-
ten har udviklet sig eksplosivt og er en af de hurtigst voksende vand-
sportsgrene over hele verden.
SUP er en mangesidet aktivitet. Den lette tilgængelighed og mange 
forskellige former for aktiviteter gør det til en vandsport, der kan 
dyrkes af alle, unge som gamle, store som små. SUP-boards er læn-
gere og bredere og har mere opdrift end traditionelle surfboards, 
hvilket gør, at de fleste på et par timer kan lære at balancere og sejle 
sikkert på dem.

Udviklingen af Inflatable Stand Up Paddle (I-SUP) har gjort, at endnu 
flere kan dyrke sporten. Oppustelige paddle board kan fås i en kvali-
tet, der matcher hardboards og til en lavere pris. Samtidig er de let-
tere at transportere og opbevare, når de ikke er i brug, og de kan tåle 
flere stød og slag. Derfor er I-SUPs blevet det foretrukne valg inden 
for sporten.
Når du skal vælge et SUP-board, er det et par ting, som du skal tænke 
over. 

1. Form og design
Hvordan vil du oftest benytte dit board? Skal det være Allround, Surf, 
Touring eller Race.

2. Kvalitet og konstruktion
Er det leg på stranden, et par ture om året eller skal du bruge det flere 
gange om måneden?

3. Størrelse og volumen
Du skal tænke både over størrelse og volumen, når du vælger dit board.  
Volumen fortæller, hvor meget opdrift dit board giver dig. Generelt 
kan man sige, at jo mindre volumen dit bræt har, jo lettere er det at 
manøvre. Men hvis du er for tung i forhold til boardes volumen, vil det 
ikke ligge godt i vandet,
Tommelfingerregel for volumen (kan variere efter sejlstil):  
Størrelsen måles i fod og følger oftest volumen, men der findes for-

skellige designs. Et race board er smallere og skal derfor være læn-
gere for at have den samme volumen som et allround board.
Du skal også tænke lidt over din højde. Er du høj og slank, kan du 
opleve at et bræt, der matcher din vægt i volumen, kan være svært 
at holde balancen på.

Et allround 10’6 board er ca. 320 cm langt og er den type og størrelse 
board, der sælges flest af i Danmark. Men overvej om det nu også er 
det bedste til dig.
Derfor er det vigtigste, når du vælger en ny SUP, at vælge en med den 
rigtige volumen.
Generelt vil kvinder ofte vælge et allround board på 10’0 til 10’6 og 
herre et på 10’6 til 11’6.
Racing SUP boards er ofte 12’6 og Wave SUP som regel være noget 
mindre – omkring 8’0.

Formen på dit Paddleboard
Hvordan vil du oftest bruge dit board? Som udgangspunkt er det dét, 
som du skal overveje, før du køber et SUP-Board. Det er vigtigt, at du 
gør dig de overvejelser, fordi der findes forskellige typer SUP-boards 
til forskellige typer af surfing.

Allround Paddleboard
Et begyndervenligt board, der kan bruges til lidt af hvert, deraf nav-
net „allround“. Det er det mest solgte board på markedet. Det kan 
bruges til mange formål, både leg, men også som seriøst trænings-
board og sågar som touring board til længere ture med oppakning. 
Boardet klarer sig godt i fladt vand og i små til mellemstore bølger.

Race SUP Board
Race SUP er et board, der som navnet siger, er designet til at opnå høj 
fart. Designet er smalt og langt, så du undgår modstand i vandet og 
får et mere retningsstabilt board, så du kan tage flere padletag i hver 
side, inden du skifter. Selv om det er retningsstabilt, er det svære 
at holde balancen på, og derfor vælges det oftest af mere erfarne 
SUP’ere, der ønsker at sejle race.

Touring Paddleboard
Touring SUP er en blanding af et allround og et race board. Boardet 
har et smalt design i spidsen, så du hurtigt opnår høj fart, hvori-
mod området, som du står på, har en bredde, der gør det lettere at 
balancere på end et race board. Med en touring SUP får du et board til 
længere ture på fladt vand, på åbent hav og alt derimellem. Touring 
SUP-boards er meget alsidige, giver et effektivt glid gennem vandet 
og kræver færre kræfter at få op i fart, og vil være det optimale valg, 
hvis du tænker at kaste dig ud i længere ture.

Vægt på SUP surfer Volumen

50 - 70 kg 140 - 180L

70 - 90 kg 180 - 280L

+ 100 kg +300L
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Wave eller SURF SUP Board
Wave er en separat kategori inden for I-SUP boards. Boardet er 
beregnet til bølger og er derfor designet meget korte, meget manøv-
redygtige og meget stive. Dette gør det muligt at ride bølger med 
en oppustelig SUP. Wave SUP boards er beregnet til bølger, men kan 
også bruges på fladt vand. De er dog ikke så retningsstabile som de 
andre typer.

Kvalitet, detaljer og konstruktion
I-SUPs boards findes i mange kvaliteter. Ser man kun på det ydre, 
er de ret ens med et ydre lag af PVC og EVA skum på trædefladen. 
De boards, der kun er lavet af et lag PVC, er lettere, men oftest ikke 
lige så stærke og stive som de boards, der er lavet af to lag PVC. Inde 
i et board er der brugt en teknologi, der kaldes for drop stitch med 
vævede fibre, der gør boardet fuldstændigt stift.

Der er også forskel på, hvor mange D-ringe, håndtag og bungee der 
er monteret, ligesom du kan få board med ét kammer eller to sepa-
rate luftkamre og ventiler. De forskellige mærker bruger forskellige 
kvalitetsmaterialer og teknologi, og der kan derfor være stor forskel 
i kvalitet og brugsværdi på to umiddelbart ens boards.

Har du mulighed for at prøve boardet inden køb, er det en god idé at 
udnytte dette som et led i beslutningsprocessen, så du ikke skal ud 
og investere i et nyt board næsten allerede inden, at du er kommet 
i gang.

Din paddle eller paddel er selvfølgelig et must for at kunne stå på 
Paddleboard
En paddel er inkluderet i de fleste I-SUP pakker. Oftest er det i en 
billig standard aluminiumsudgave, men undervurdér ikke vigtigheden 
og effektiviteten af en lettere og stivere paddel. Det optimale er en 
ren carbon paddle, men det koster næsten lige så meget som selve 
SUP-boardet, og mange vælger derfor at opgradere til kombipaddle 
lavet af aluminium og carbon, som holder prisen nede, men hvor du 
stadig sparer dine kræfter, da du kan sejle samme hastighed med 
færre paddletag.

I pakkerne medfølger en justerbar paddle. Tommelfingerreglen er, at 
den skal justeres til at være ca. 20 cm højere end dig selv til Allround 
og Wave, og ca. 40 cm til Touring og Race.

Påklædning er både en sikkerhed for dig, men kan også gøre din 
SUP-tur mere bekvem
Er du på stranden og lege, er det fint med badebukser eller bade-
dragt, evt. i kombination med en rashguard, der beskytter dig mod 
vind og solen. Tænk altid på, hvor hurtigt du bliver kølet ned af vind 
og vand. Skal du ud og padle på længere ture, er det vigtigt, at du 
har en våddragt på, der holder dine muskler varme og sikrer dig mod 
nedkøling, hvis du ryger i vandet.

Vælg en fleksibel våddragt, der er designet til surf og paddlesport. 
Om sommeren kan du fint bruge en 2-3 mm shorty eller 2-3 mm hel-
dragt. Skal du ud om vinteren, skal du dog op i en 5 mm våddragt for, 
at sikkerheden er i orden, hvis du skulle ryge i vandet.

Redningsvest eller svømmevest er en rigtig god ide, når du dyrker 
SUP
Det er et lovkrav, at der skal være en svømme- eller redningsvest 
til hver person, der er på boardet. Sikkerhedsmæssigt giver det god 
mening, og det er så op til den enkelte at vurdere, i hvilke situationer 
og forhold man vil bære vesten eller have den tilgængelig på boardet.

En rigtig SUP / svømmevest med god bevægelighed er den ene mulig-
hed. En bæltetaske, hvor du med en CO2 patron selvudløser svøm-
mevesten i nødstilfælde, er et alternativ, hvor du får mere frihed 
grundet den kompakte størrelse. Du opnår ofte også højere sikker-
hed med denne type vest, da du altid vil have den på modsat svøm-
mevesten, som mange vælger at have opbevaret under bungee på 
boardet. 

Red Paddle Ride 10’6“ SUP 
Paddleboard 

Red Paddle Voyager Touring 
12’6“ SUP Board
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Tilbehør i en standard oppustelig SUP-pakke
– udover board medfølger ofte nedenstående tilbehør:

Pumpe:  
I varierende kvalitet. En god kvalitet pumpe kan være dobbelt så 
effektiv som de billigste, så tjek kvaliteten og overvej en opgrade-
ring. Der er også mulighed for at bruge en elektrisk pumpe, hvis du 
bruger boardet ofte, eller har flere boards, der skal pumpes op.

Taske:  
De fleste er i en OK kvalitet til opbevaring og transport i bil. Skal du 
på langtur med dit board, kan en opgradering til en taske med et 
godt bæresystem være en mulighed.

Reparationssæt: 
Med limlapper og et værktøj, hvor du kan skrue ventil af, er det 
normale i dette kit.

Leash:  
Det er den „snor“, som du monterer på dit SUP-board og til din ankel 
eller knæ, så det ikke driver fra dig.

Paddel:  
Som beskrevet tidligere er det hér, at du vil få den mest mærkbare 
forskel ved en opgradering.

Drybag:  
Du vil næsten altid have brug for en drybag til skiftetøj, mad og 
drikke, telefon, hat, hue, handsker solbriller, og hvad du nu ønsker at 
holde tørt. Drybagen placeres under elastiksnorene på boardet.

Vandtæt cover:  
Skal du have telefonen med ud, kan et vandtæt cover være en god 
idé, så kan du tage fotos uden at bekymre dig, om der kommer vand 
på det, og kan tage fotos over og under vand. Monteret med en 
floating strap kan du sågar få fat i det igen, hvis du skulle tabe det.

Mesh Bag:  
Du vil desværre støde på affald i naturen. Hvis du altid har et net 
med på boardet, kan du med pagajen samle affald op, opbevare det i 
nettasken og tage det med i land til en skraldespand og gøre verden 
til et lidt bedre sted.

Termoflaske: 
Giver dig mulighed for at have koldt drikkevand eller varm kaffe med 
på turen og kan hjælpe dig mod dehydrering og højne komforten på 
samme tid.

Sikkerhedskit:  
Det er altid godt at have et lille kit med lygte, spejl, fløjte, forbindin-
ger etc., som du altid kan have i sin drybag, hvis uheldet er ude.
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Sådan kommer du nemmest op og stå på dit 
SUP Board
Når du skal have luft i dit board, så rul det ud i fuld længde og pump det 
op. Husk at den store halefinne først skal monteres, efter at boardet 
er pumpet op. Pump det aldrig op til mere end det maksimale anbefa-
let tryk. Monter leash på board og dit ben, inden at du går ud i vandet 

I vandet 
Hvis du går i fra stranden, så placér boardet i knædybt vand, så 
halefinnen er fri af bunden. 
Sæt dig på dine knæ på midten af SUP-boardet. Når du sidder på 
knæene, tag din paddel og padl ud på dybere vand, hvor du kan falde 
i uden at ramme bunden. Hvis du er usikker og ikke har balancen på 
boardet, kan du med fordel blive siddende på knæene, indtil du føler 
dig sikker nok til at tage næste step.

Rejs dig op 
Efter at have fundet balancen, er det tid til at rejse dig op. Placér dig 
således, at du har en fod helt ude i kanten af boardet på hver side af 
den midterste bærestrop. Placér padlen på tværs af SUP-boardet og 
støt dig til den, mens du rejser dig op. Fiksér knæene og udvælg et 
punkt ude i horisonten mens du tager din paddel i hånden og rejser 
dig op. Padlen kan bruges som balancestang, mens du rejser dig op.

Fald i vandet 
Inden du har fundet balancen, kan du have haft fornøjelsen af at 
vælte. Her er det vigtigt, at du lader dig vælte væk fra boardet og 
ned i det bløde vand – sådan undgår du nemmest at slå dig i faldet. 
Start forfra ved at hive dig op i håndtaget bagfra eller fra siden af 
boardet.

Start med at paddle 
Paddlen skal du holde med begge hænder i et lidt mere end skulder-
bredt greb. 
 
Paddlens „skovl“ skal vende fremad, altså pege væk fra dig. Så er du 
klar til at tage de første paddeltag. Stik paddlen i vandet et stykke 
foran dig og træk den igennem vandet langs boardet. Gentag 1-2 
gange og skift side. Når du skifter side, skal du også skifte placerin-
gen af hænderne.

Drej boardet 
Hvis du kommer til at tage for mange padletag i den ene side, vil du 
opleve at boardet begynder at dreje. Det er en metode til at dreje, 
men det vil ske i en stor bue. Skal det ske hurtigere, så stik padlen i 
ud for dig og skub vandet i den modsatte retning af et normal pad-
dletag. Jo bredere ude dine tag er, desto hurtigere kan du vende. 
 
Når du er blevet pro på et board, kan du udbygge dine vendinger 
med samtidig at træde tilbage mod bagenden og på den måde lavet 
en hurtig vending.

Sikkerhed 
Sejl langs kysten – kommer du ud for fralandsvind, der skubber dig 
ud, er det bedst at sætte eller lægge dig på boardet, så kroppen ikke 
fungerer som et stort sejl og derefter ro mod kysten igen. Hvis der 
er meget strøm, kan det være en idé at paddle skråt på tværs af den 
i stedet for direkte i mod. Er du på dit board, så er du også synlig, 
har opdrift og kan tilkalde hjælp, og derfor er anbefalingen, at du 
aldrig svømmer væk fra sit board.

Retur på land 
Når du er færdig: afmontér finnen, skyl boardet med ferskvand, 
da det forlænger levetiden, eller alternativt tør det af med et 
håndklæde. Boardet har bedst af at blive opbevaret rent og tørt. 
Tryk ventilen ned og luk luften ud, inden at du ruller det sammen 
„sovepose style“. 
Det samme gælder for det andet udstyr, især aluminiumspaddles 
har det med at irre, hvis de ikke bliver skyllet i ferskvand. 
 
Opbevarer du boardet oppustet, så vær opmærksom på at luft udvi-
der sig ved varme, og at trykket derfor kan blive for højt. Luk derfor 
lidt luft ud ved opbevaring og afskærm det for solen. 
Skal det pakkes sammen for sæsonen, så er en ekstra rengøring på 
sin plads. Sol, frost, saltvand, skadedyr, mug er alt sammen med til 
at forkorte levetiden, så jo bedre du plejer og vedligeholder boardet, 
jo flere år vil du have glæde af dit grej.

I gang med sporten 
Nu har du styr på din basisviden inden for SUP-sporten, så er det 
bare at komme i gang. Du kan enten tage et introkursus, hvor alt 
ovenstående vil blive gennemgået eller tage ud med en ven. Vælg 
et område med fladt vand og uden for meget trafik, så får du den 
bedste start. 
 
Tjek altid vejrudsigten for bølger, vind og strøm inden at du tager 
ud, og sæt dig ind i om der er andre forhold såsom skibstrafik i 
området, der kan gøre turen usikker.

Tilmeld dig et SUP-forum på Facebook og få tips og tricks eller 
meld dig ind i en SUP-klub og få nye venner og oplevelser.

Bliv klar med Kingfish 
– se hele udvalget online
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Skal du med på 
paddleboard-bølgen?

Subzero NorthernLight Color – Oppustelig 
SUP Paddleboard 10’6“ – Dobbelt Kammer
Kvalitets allround SUP board / paddleboard med dobbelt 
kammer teknologi til begynderen, familien og den øvede. 
Boardet er testet under nordiske forhold og udover fami-
lieleg og strandture er det også velegnet til daglig træ-
ning og til langturs sejlads. Dobbelt kammer funktionen 
gør også, at du får et Paddleboard med ekstra sikkerhed.

Leveres som en komplet Paddleboard startpakke, med 
alt du skal bruge for at komme i gang med SUP. Pakken 
indeholder: Paddleboard, paddle, leash, finne, taske, 
repair kit og kraftig pumpe. Vær dog opmærksom på, at 
der ikke medfølger en redningsvest.

For hvert Subzero SUP Board du køber, er du med til at 
samle 25 plastikflasker op af havet

Brand SubZero

Type Udviklet og testet til nordiske forhold

SKU SZNL106346C

5.500,00 DKK

Kingfish Drybag
Vores største og mest rummelige drybag kan du selvføl-
gelig også få i både sort og grå. Den vandtætte rygsæk 
er produceret i et lækkert og slidstærkt materiale og fås 
i to størrelser. Perfekt til dykkerturen, ferien, sejlturen 
eller en tur i skoven. Kort sagt kan drybaggen bruges til 
det hele og holder dit tøj og andre egendele tørt. 

Den vandtætte taske holdes tør ved hjælp af en særlig 
lukkemetode. Du lukker åbningen og ruller fra toppen og 
så langt ned du kan komme, hvorefter du folder bunden 
og klipser de to spænder sammen. Hurtigt og nemt. 

For at gøre taskerne mere komfortable er der to skulder-
stropper, så du kan bære din drybag som en almindelig 
rygsæk. Derudover får du et ekstra lille rum til dine nøg-
ler, pung eller mobil, samt to flaskeholdere.

Brand Kingfish

Størrelse 30L, 80L

SKU D50*30L, D50*80L

Fra 299,00 DKK
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Salvimar 3mm Tactile Neoprenhandsker
3mm Salvimar neoprenhandsker i fantastisk hyper-
stretch. Handskerne vil helt sikkert give dig både varme 
og fri bevægelse til fingrene. Disse neoprenhandsker 
adskiller sig fra andre handsker til dykning ved at have 
totalt forseglede lukninger. Delstykkerne i Tactile hand-
skerne er svejset og smeltet sammen med en slags fly-
dende elastisk tape. De egner sig fortrinneligt til brug i 
de varme lande og/eller til forår, sommer og efteråret i 
Danmark. Meget behagelige, og former sig perfekt efter 
hånden.

Brand Salvimar

Størrelse S, M, L, XL, XXL

SKU 200410HT

299,00 DKK

GUL Recreation Svømmevest
GUL Recreation svømmevesten er en lækker og super 
behagelig svømmevest, der er lavet til dig der står på 
paddleboard, sejler kajak og lign.Svømmevesten har en 
fantastisk pasform og stor bevægelsesfrihed. 

Husk at det er lovpligtigt at medbringe en svømmevest 
når du er ude på dit Paddleboard. Det giver støtte og sik-
kerhed, hvis du falder i vandet og ro til at komme op på 
dit board igen, uden at panikke. 

Brand NRC

Størrelse S/M, L/XL

SKU 11545

Fra 799,00 DKK

Aqua Marina Vapor SUP Paddleboard 10’4“
Tag på eventyr med hele familien på et SUP board fra 
Aqua Marina. SUP boardet er enormt stabilt og virkelig 
manøvredygtigt. SUP Boardet kommer i en flot blå farve.

Du får et fremragende SUP board med tilhørende paddle, 
sikkerheds leash til din ankel, finne, double action pump 
med manometer og en lækker bæretaske.

Brand Aqua Marina

Max vægt 140 kg.

SKU 103779

2.900,00 DKK

Jak Boeno Thermoskin Neoprensokker
De absolut blødeste, varmeste og mest fleksible neop-
rensokker på markedet. Det meste af indersokken består 
af open-cell og betyder, at vandgennemstrømningen 
mindskes i neoprensokken. Den mindre vandgennem-
strømning betyder dermed også mere varme til dine fød-
der. Nederst i sålen, finder du et lag nylon, som er lagt 
ind i sålen for at give dig et bedre greb i sokken. Neop-
rensokken er produceret i 5mm og kommer her i en sort 
camo udgave.

Brand Jak Boeno

Størrelse S, M, L, XL, XXL

SKU JB-5MM-S

299,00 DKK
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Snorkling med spækhuggere og pukkelhvaler og se nordlys
Tag med på denne arktiske ekspedition hvor vi tager til det nordligste Norge, ca. 
400km nord for polarcirklen, i søgen efter spækhuggere og pukkelhvaler at kom-
me i vandet med. Vi bor ombord på ekspeditionsskibet „Strønstad“ under rejsen 
og får samtidig mulighed for at opleve det smukke himmel fænomen „Aurora 
Borealis“ – bedre kendt som nordlys. Alle er velkomne – også hvis du bare vil 
opleve dyrene fra båden uden at komme i vandet.

Kæmpe sildefest tiltrækker hvalerne 
Fra oktober til februar migrerer enorme mængder sild fra Atlanterhavet ned 
langs Norges nordvestlige kyst, hvor de først overvintrer i fjordene langt nordpå 
og derefter gyder længere sydpå. Sildene tiltrækker rovdyr i form af et stort 
antal spækhuggere og pukkelhvaler, der kommer helt ind i fjordene for at udnyt-
te fødekilden og æde sig mætte i sild. Sildene gør det lettere at komme tæt på 
de store dyr, og vi har derfor rigtig god mulighed for at snorkle og fridykke med 
spækhuggere og pukkelhvaler.

Norsk nordkyst – det bedste sted at opleve hvalerne
Den norske nordkyst er uanfægtet det bedste sted i verden at møde disse 
sort-hvide kæmper og denne arktiske ekspedition er din unikke mulighed for at 
komme i nærkontakt med nogle af havets smukkeste skabninger.

Liveaboard er din bedste chance for at møde spækhugger
Pukkelhvalerne og spækhuggerne bevæger sig efter sildene og det er umuligt 
at at forudsige præcis hvilke fjorde ædegildet vil være i. Derfor er det vigtigt at 
vi bor på et skib så vi har den allerstørste chance for at placere dig midt i den 
bedste action uanset hvor den måtte være!

En enestående oplevelse med hvaler!
Vi har planlagt spækhugger ekspeditionerne så du har den størst mulige chance 
for at opleve spækhuggere og pukkelhvaler – fra båden såvel som i vandet på 
snorkling og fridykning. Derudover har vi flotte arktiske landskaber og når det 
bliver mørkt kan vi opleve det smukke nordlys. Snorkling med spækhuggere er 
reelt kun muligt i Norge, og oplevelsen er kun få forundt. Glæd dig til nogle fan-
tastiske dage på havet.

Generelt er turen egnet til alle. Vi anbefaler dog at du har lidt snorkel erfaring og 
er klar på at snorkle i åbent vand samt at du selv kan hjælpe med at komme ind/
ud af de mindre både. Der er selvfølgelig dygtige guider med på turen som sikrer 
at alle får en god oplevelse.

Rejseperiode
10. – 16. januar 2022

Varighed
7 dage

Sæson
Vinter – Spækhuggere, pukkelhvaler & nordlys

Highlights
Ekspeditions skib – så vi kan få den allerbedste 
action!

Rejsen kort fortalt

Egnet til begyndere ● ● ● ● ●

Koralrev ● ● ● ● ●

Store dyr ● ● ● ● ●

Vragdykning ● ● ● ● ●

Snorkling ● ● ● ● ●

26.999,00 DKK  
(Inkl. fly)

Læs mere & book på kingfish.dk 35



Ren natur
fri for plastik & affald



Vi beskytter havet
Der er mange måder at beskytte vores natur og havet på, om man så 
er en dykker, kan lide at sejle i kano eller på padleboard – eller hvis du 
er en landkrabbe, så er der mange muligheder for at gøre en forskel. 
De små ting tæller. De fleste arrangementer løber af stablen i løbet 
af året, her vil du kunne læse om de forskellige organisationer – og 
hvordan du kan hjælpe.

ReSea Project – støt ved at handle
Kingfish har i foråret 2021 indgået et partner-
skab med ReSea Project ifb. med Subzero. 
Det betyder at hvis du køber en Subzero 
våddragt, er du med til at sørge for, at der 
bliver hentet plast op fra verdenshavene 
og genanvendt i produktionen af nye pro-
dukter. For hvert Subzero produkt vi sælger, 
hives der plastik op af havet.

Vi har et mål om at vi med vores ReSea Project partnerskab, inden 
udgangen af 2023 får hentet 100.000 plastflasker / 1 mio. mundbind 
op af verdenshavene til genanvendelse i nye produkter. Følg os på de 
sociale medier hvor vi løbende vil dele udviklingen i vores nye part-
nerskab.
Læs mere på: www.reseaproject.com

Os Om Havet
Os Om Havet er en frivillig organisation, der ønsker at sætte fokus 
på forurening af verdenshavene. Det er et stigende problem for 
de marine økosystemer. Omkring 70 procent af al affald, der ender 
i havet, synker til bunds. Her kan det have store konsekvenser for 
havmiljøet og er samtidig utilgængeligt for traditionelle oprydnings-
metoder. Os Om Havet holder derfor arrangementer, 
hvor dykkere og andre ildsjæle fra hele Danmark 
samles og i fællesskab rydder op både over, 
under og i havet.

Os Om Havet er mere end svømmefødder og 
iltflasker. Med foredrag og skoleforløb ønsker vi 
at udbrede budskabet og gå sammen om at få 
skabt en bæredygtig fremtid, hvor mennesket 
og naturen i højere grad forenes.
Læs mere på: www.osomhavet.dk

PADI® AWARE Week
Fra den 18.-26. September 2021 afholder PADI deres årlige „ AWARE 
Week“ – det er en uge hvor PADI opfordre og inspirere deres medlem-
mere til at få sat fokus, på at få gjort havene ren. Det er en interna-
tional begivenhed, hvor de forskellige lande med klubber/foreninger 
arrangere dage hvor der gøres rent på land og i vandet.

De har fornyligt offentliggjort en ny global frivillig organisation „PADI 
AWARE Foundation™“, med fokus på beskyttelse af det maritime og 
bekæmpelse af affald i havene. 
Du er måske allerede stødt på dem og deres kamp mod affald i have-
ne, med deres „Dive Against Debris®“ projekt.
Læs mere på: www.padi.com/leadawareweek

World Cleanup Day
Et verdensomspændt arrangement, hvor 
de fleste lande har flere lokale arrange-
menter på dagen. I 2021 er datoen den 18. 
september 2021. Os Om Havet har bl.a. 
arrangeret en tur til Ungdomsøen.
Læs mere på: www.worldcleanupday.org

Ren Natur
Ren Natur er et koncept udviklet af Hold Danmark Rent.
Med Ren Natur kan foreninger tjene sponsormidler ved at samle 
affald ind i deres kommune. Ren Natur koordinerer samarbejdet mel-
lem foreninger, kommuner, sponsorer og det lokale erhvervsliv.
Er I en selvorganiseret gruppe, som i forvejen samler affald, men ikke 
er en forening, kan I også være med i Ren Natur.

Hvert år koordinerer Ren Natur flere hundrede 
affaldsindsamlinger i hele landet.
Er din dykkerklub også med i Ren Natur?
Læs mere på: www.rennatur.org

8
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Vi tester det nye

Paralenz Vaquita
undervandskamera 



Skal du være en af de første til at dykke med det spritnye og super 
fede Paralenz Vaquita undervandskamera? 
Paralenz Vaquita er et lille, men kraftfuldt undervandskamera med 
en enkel mission – at gøre det nemt og problemfrit at filme og dele 
dine undervandsoplevelser.
Paralenz har fra dag et af, haft en mission om at gøre det nemt og 
problemfrit at filme og optage dine dykkeroplevelser. Med det nye 
undervandskamera, er Paralenz kommet den mission et stort skridt 
nærmere. Kameraet er lille, men kraftfuldt og laver nogle utrolig flot-
te optagelser, der samtidig er nemme at dele med dine venner og 
familie.

Nyt OLED Display gør det endnu nemmere at få det helt rigtige fra-
me på dine optagelser
Den måske største forskel på Paralenz Dive Camera+, er det nye OLED 
Display, der har gjort det en hel del lettere, at få det rigtige frame på 
dine optagelser. Nu kan du med sikkerhed sige, at du fik den smuk-
ke havskildpade eller den legesyge delfin på linsen. Derudover viser 
displayet bla. hvor meget batteri undervandskameraet har tilbage og 
om du filmer eller holder pause. 

Paralenz Vaquita har fået bedre videokvalitet og filmer nu i 4K
Fang de helt små detaljer af livet under overfladen med 4K opta-
gelser. Vaquita skaber de mest levende og smoothest optagelser af 
både dyre - og plantelivet under overfladen. 

Som altid, er Paralenz’ undervandskameraer intelligente og tager 
højde for dine behov som dykker uden du skal røre en finger
Paralenz designer actionkameraer der er designet til at filme under 
vand. Kameraet er udstyret med det automatiske DCC™ hvidbalance 
filter, der selv registrerer hvornår kameraet har behov for et filter. 
Det gør kameraet ved at beregne dybde og lysforhold, for at sikre 
optimale farver på alle dybder. 

Det nye Vaquita undervandskamera kan automatiseres, så det auto-
matisk går i gang med at filme på en bestemt dybde. Ved du f.eks. 
at det fede vrag først fremgår i havet på 17 meters dybde, kan du 
installere kameraet til at starte med at optage på 17 meters dybde. 
Så behøver du ikke at røre en finger og kan koncentrere dig om at 
nyde dykket. 

Dit Paralenz Vaquita kamera samler data fra dit dyk og gør det 
både sjovt og nemt at holde styr på dine dyk
Paralenz Vaquita har et unikt sæt af sensorer, der automatisk ind-
samler data fra dine dyk. Download appen og få overført dine data 
direkte til din mobil. Fra appen kan du også nemt og hurtigt dele dine 
optagelser med venner og familie. Kameraet måler bla. dybde, tem-
peraturer og lokation ved at tracke dine dyk via GPS.

Undervandskameraet er lavet af high-grade aluminium og pas-
ser som fod i hose i din hånd. Derudover er kameraet super nemt 
at betjene, selv med neoprenhandsker på. Du kan selvfølgelig også 
montere det på din maske eller dit dykkerudstyr.

Paralenz Vaquita er vandtæt helt ned til 350 m
Dyk helt ned til 350 m med dit undervandskamera. Kameraet er lavet 
af marine-grade aluminium og kan tåle trykket på hele 350 meters 
dybde, uden at tage vand ind. 

Specifikationer for Paralenz Vaquita

• Still-billede opløsning: 12 megapixels

• Video opløsning: 4K 60 fps / 4K HDR 30 fps / 1080p 240 fps

• Video bitrate: 100 Mbps

• Stabilisering: EIS 4K 30 fps

• Chip: Ambarella H2s65

• Image sensor: Sony IMX577

• Connectivity: WIFI (5Ghz, app connection) 

• Ports: USB-C, Micro SD-card (op til 128 gb, class: U3 eller V30)  
 (ikke inkluderet)

• OLED Display Size: 0.95“ med 180x120p opløsning

• Video format: MOV H.265 codec (4K 30 fps) og MOV H.265 codec  
 (4K 60 fps)

• FOV (1/1.8”) D135º H110” V57” linse

• Kameraets mål: 128mm x 40mm x 342mm

• Vægt: 240 g.

• Kameraet kan tåle en temperatur fra -10ºC til +40ºC

Kan købes på Kingfish.dk – 5.599,00 DKK 39



Subzero Arctic Premium Våddragt 7mm
Til dig der tager din uv-jagt seriøst. 
Lækker, smidig og fleksibel våddragt i fed camo.
Findes i str. S, M, L, XL, XXL, XXXL og XXXXL.
Kan købes på kingfish.dk – 2.399,00 kr.





Nyt gear til 
UV-jægeren

Frivannsliv EVO 3 Nordic Premium Våddragt 
Nu er den nye og banebrydende Frivannsliv EVO 3 Nordic 
Premium våddragt her endelig, og den sætter helt nye 
standarder for hvad en Open-cell våddragt kan!
EVO 3 har en lang række forbedringer fra den gamle EVO 
2. 
Frivannsliv EVO 3 Nordic Premium har lavet en open-cell 
våddragt med en fleksibilitet, som gør, at du har lettere 
ved at komme i og ud af dragten. 

Ny ekstra forsegling ved hænder, ankler og ansigt. Det 
betyder at der kommer mindre vand ind i dragten og 
dermed optimere din evne til at holde varmen i vandet. 
Dragten er unisex og kan passe til alle kropsformer. Bla. 
fordi der er så meget fleksibilitet i dragten, tilpasser 
dragten sig dine kropsformer.

Brand Frivannsliv

Størrelse S, M, L, XL, XXL

SKU F-NORDIC35

3.799,00 DKK

Salvimar HERO Harpun 75-125cm
Den nye Hero fra Salvimar er banebrydende i under-
vandsjagt og harpun verdenen! Alle der prøver den nye 
Hero harpun har svært ved at nævne én ting, der gør den 
til den ultimative harpun, for det er de mange geniale 
detaljer, der tilsammen gør den til den ultimative harpun. 
Harpunen har et 7mm spyd med 3 hajfinner, som giver en 
følelse af en kraftig og solid harpun. I vandet skærer de 
elliptiske former sig ubesværet fra side til side samtidig 
med, at den ligger stabilt i vandet. Det luftfyldte kammer 
er afbalanceret perfekt, så den føles vægtløs i vandet, 
og når spyddet er skudt afsted, er harpunen så let at den 
søger mod overfladen. Kraftigt harpunhoved (muzzle), 
der gør det nemt at sætte linen på plads, selv med tykke 
handsker. Justerbart aftræk, hvor du justerer hvor føl-
som aftrækkeren skal være. Kraftig og stor lineudløser, 
der gør det let og hurtigt at lade harpunen igen.

Brand Salvimar

Længde 75 cm., 125 cm.

SKU 300300/XXX

Fra 2.599,00 DKK
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Atomic Ti6 TITANIUM dykkerkniv
Vi kender det alle sammen – man får ikke lige renset sin 
kniv med det samme – og førend man ved af det er rusten 
begyndt at pible frem. Denne kniv er udført i ét helt styk-
ke titanium, som derfor er 100 % rustfrit! Skaftet har et 
ergonomisk greb, du let kan håndtere med handsker på. 
Kniven en er let at klikke ud af sit letvægts beskyttelses-
hylster, som du kan sætte fast på benet med de medføl-
gende quick-adjust stropper. På selve knivbladet finder 
du en praktisk line cutter, et 10 cm langt skæreblad og 
en savtakket ryg. 

Brand Atomic

SKU 07-0007-3P

979,00 DKK

Salvimar One fridykkercomputer
Salvimar One har alt det du skal bruge til at blive en bedre 
fridykker. 

Mål din dybde, vandtemperatur, neddykningstid, over-
fladeintervaller og meget mere. Du har også mulighed 
for at logge din data, så du altid kan gå tilbage og se dine 
gamle resultater. 

Uret er vandtæt til 100m dybde, det har pacer og giver 
mulighed for indstilling af alarmer: Max. dybde og max. 
neddykningstid. Altså et ur der kan mange ting. 

Brand Salvimar

SKU 8000

1.299,00 DKK

Torpedobøjepakke til UV-Jagt – Superior
Vi har sammensat pakken så den er komplet og lige til at 
montere på din harpun, hvor den både vil sørge for din 
sikkerhed og sikre din fangst i havet

Jagtpakken kommer med det blå-hvide alpha flag som 
benyttes i Danmark. Pakken indeholder også: Kingfish 
Flat Board Bøje, Salvimar Bungeetech 4 meter (den bed-
ste elastiske line til din bøje), Salvimar Fish Stringer med 
bælteskede. Pakken tilpasses online.

Brand Salvimar

Pakketype Tilrettes online

SKU TORPEDO-SUPERIOR

Fra 602,80 DKK

FishLoop/Fiskelasso Meraki
Fishloopen er en helt ny måde at undervandsjage på, 
og så alligevel slet ikke. Fiskelassoen minder på mange 
måder om den velkendte og almindelige harpun, bortset 
fra at du ikke længere skyder fisken med et spyd, men 
snørrer en lasso omkring fisken, trykker på aftrækkeren 
og fanger fisken som cowboydere fanger køer på præ-
rien. 2 x 16mm leastikker giver en langt bedre styrke i 
loopen, hvilket betyder at du nu også kan få de store 
havørreder på „krogen“. Derudover er vægtfordelingen 
forbedret, så fiskelassoen nu ligger vandret i vandet.

Brand Kingfish

SKU FISHLOOP

2.299,00 DKK
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Mød en UV-jæger

Simon

– Frivannsliv & Kingfish ambassadør

Simon er en del af Team Frivannsliv Danmark. Team Frivannsliv Danmark er sponsoreret at det norske brand Frivannsliv og arbejder på at teste 
Frivannsliv udstyr og promovere uv-jagt i norden. Holdet består af Simon, Giuke Dahl Kretzschmer og Sophie Helena. Frivannslivdk er „venner 
af huset“ og de kører hvert år events og kurser i samarbejde med Kingfish.

Simon og Garmins dykkercomputer Descent MK2 er et perfekt match
I Euromans nyeste udgivelse, kan du læse om Simons brug af Garmin Descent MK2. Garmin Descent er en avanceret dykkercomputer i urstil, der 
er velegnet til multisporttræning, men særligt til brug under overfladen. Som Simon skriver, er det bedste ved Garmin Descent, at i stedet for 
at have brug for flere ure til forskellige lejligheder, har han nu kun ét ur. Garmin Descent er en fast følgesvend, hvad end Simon er på arbejde, 
træner, ude på eventyr eller under overfladen.

Garmin Descent kan ikke alene gøre dig til en god uv-jæger, men hjælpe dig med at udvikle dine færdigheder, ved at give indsigt i dine 
neddyk. 
Undervandsjagt er blevet mere og mere populært herhjemme. Selvfølgelig spiller den særlige situation vi i hele verden står i lige nu en rolle, men 
Simon mener også, at det er friheden og følelses af vægtløshed der har lokket så mange under overfladen med en harpun i hånden. Her oplever 
du ingen stress, men skal tværtimod give dig hen til roen og tålmodigheden, for at få succes med din uv-jagt. For Simon er fangsten næsten 
sekundær, men nærheden og kvalitetstiden med naturen, er det Simon sætter allermest pris på. 
Når det er sagt, er det også spændende at følge med i ens præstation, tracke sine ruter og holde øje med ens neddyk, tider og dybder. Garmin 
Descent hjælper Simon med alt det og er en forlænget arm i forhold til optimering og træning af hans undervandsjagt. Dykkercomputeren kan 
ikke i sig selv gøre ham til en god uv-jæger, men hjælpe med at udvikle og forbedre hans jagt.

Dyk ned i dybet sammen med Simon & Garmin.44



Simon har dyrket havet siden han var 10 år gammel 
Simon er 29 år og har altid elsket havet. Han startede som junior 
i Herlev Dykkerklub Jernlungerne da han var omkring 10 år. Han er 
siden hen blevet PADI Divemaster, SSI fridykker og har dykket mange 
eksotiske steder, men efter en tur til Australien blev Simon bidt af 
uv-jagt og har siden uv-jaget i Danmark og Norge.

UV-Jagt fra båd og vrag er Simons yndlings disciplin
Uv-jagt fra båd på vrag er en af de uv-jagt aktivteter som Simon dyr-
ker ofte. Ofte er dykkene til +20meter, i strøm og dårlig sigt, det kræ-
ver erfaring og udstyr der er tilpasset til forholdene. 

Simon er drevet af de fysiske og psykiske udfordringer du finder 
i UV-Jagten
Simon elsker eventyr og udfordringer, fysiske såvel som psykiske, 
hvorfor det særligt er den mere „ekstreme“ del af undervandsjagten 
der tiltaler ham. At undervandsjage på større dybder, kræver selv-
indsigt, kondition og mental styrke. Garmin Descent giver den sik-
kerhed der skal til, for at holde styr på de forhold der spiller ind, når 
Simon dykker dybt. 

Find Simon til sociale events og få en god snak om UV-Jagt 
Trods lysten til de mere krævende dyk, så finder du næsten altid 
Simon tilstede ved de sociale events som f.eks Langelandscup, da 
det sociale aspekt og muligheden for at mødes og hygge med lige-
sindede betyder meget. De fleste der kender, og har mødt team Fri-
vannsliv, ved også at deres fokus ikke er på, at være de bedste, men 
at være gode kammerater og dele gode oplevelser.

Simon er altid frisk på en snak, udveksling af tips og tricks eller give 
en hånd med.

Heldags introkursus i undervandsjagt
På dette introkursus får du den basisviden en ny uv-jæ-
ger har behov for, så du selv kan komme i gang med at 
dyrke den fantastiske sport det er at undervandsjage. Vi 
gennemgår udstyrs behov, sikkerhed, bæredygtighed og 
teknikker.

På kurset gennemgår vi alle de teknikker, der kan gøre 
din undervandsjagt mere effektiv. Vi afprøver forskellige 
teknikker og tager en snak om, hvad der virker bedst for 
dig, så du får det maksimale ud af dine finnespark, din 
vejrtrækning osv. 

Vi snakker om, hvilke tidspunkter på året, vi kan fange de 
mange forskellige arter af fisk og hvordan de ser ud. 

Har du styr på dit udstyr og er det klart til at lægge 
aftensmaden på tallerkenen? Efter dette kursus har du! 

Se hvornår de kommende kurser bliver afholdt på:
www.kingfish.dk/heldagskursus-undervandsjagt

999,00 DKK (ekskl. leje af udstyr)
Leje af udstyr kan tilkøbes.
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Vi tester

NAT-NET 
til undervandsjagt



Det originale og funktionelle NAT-NET gør det muligt at under-
vandsjage om natten
Det originale NAT-NET i aluminium er bygget til at blive brugt. Det er 
robust og samtidig super funktionelt. NAT-NETtet her, er produce-
ret i 28mm aluminium eller carbon og betyder, at nettet er lettere at 
svømme med. 

Sådan fungerer NAT-NETtet
Når du har luret fisken ind i nettet, trykker du på aftrækkeren (som 
ved en almindelig harpun). I det du trykker på aftrækkerne, lukker 
nettet til i toppen, og fisken er fanget i dit net.

Catch and Release funktion
Er fisken for lille eller vil du af andre grunde slippe fisken fri, er net-
posen i bunden udstyret med en lukning, for alternativ frisætning af 
fisken. Nettet er super bæredygtigt, da det ikke slår fisken ihjel og 
kan sætte den fri i naturen.  

Kloge valg, har gjort NAT-NETtet super anvendeligt og virkelig 
praktisk
Overfladen er belagt med kraftigt, mat sort, limet polyolifin, der 
beskytter overfladen for slag, hindrer lysrefleksioner og giver et 
super godt greb under vandet. 
For at få nettet til at have neutral opdrift, er rørerne enten forseglet 
eller fyldt ud med polyethylenskum med lukkede celler.

Nettet er mindre synligt for fiskene, det bevæger sig naturligt i 
vandet og giver mindre modstand når man svømmer 
Selve netposen er 120 cm land og produceret i sort 50x50 milimeter 
masker. De forholdsvis tynde tråde og den særlige vævning gør det 
sværere for fiskene at få øje på nettet, får netposen til at bevæge 
sig mere naturligt i vandet og giver samtidig mindre modstand når 
man svømmer. 

Totallængden af det originale NAT-NET er 165 cm og kan adskilles i 2 
dele for nemmere transport. Det leveres også adskilt. 

Vælg mellem tre forskellige modeller:
50/165 cm i aluminum
30/165 cm i aluminum
50/165 cm i carbon

EU lovgivning
Da de nye EU-regler kun tillader, at man benytter harpun fra 
solopgang til solnedgang, må man om natten kun fange fisk med 
fishloop, natnet eller dykkerkniv.

EU lovtekst:
Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i foråret 2019 en aftale 
om en ny EU-forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger for 
fiskeriet. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende den 25. juli 
2019, med ikrafttræden den 14. august 2019. 

Forordningen indeholder et generelt forbud i EU mod 
undervandsjagt (håndholdte spyd og undervandsharpuner) med 
dykkerflasker („lungeautomat“) hele døgnet, og uden dykkerflasker 
fra solnedgang til solopgang. 

Undervandsjagt er derved kun tilladt, hvis der ikke benyttes 
dykkerflasker, fra solopgang til solnedgang. 

Reglen fremgår af forordningens artikel 7 i sammenhæng med 
artikel 2, og definitionen af „undervandsharpun“ i artikel 6, nr. 49.

Kan købes på Kingfish.dk – 2.995,00 DKK 47



Thailand
Grupperejse 
Januar 2022



Koh Lanta – afslappet trope ø med varieret dykning
Koh Lanta er en flot tropisk ø som ligger i Andamanerhavet og er en del af Koh 
Lanta Nationalpark. Øen ligger kun et par timer fra Krabi lufthavn og her finder 
du lange hvide sandstrande, frodige regnskove, masser af sightseeing samt 
flot og varieret dykning. Dykningen er ideel for både erfarne og nybegyndere, 
da god sigtbarhed og varmt vand gør dykning let og ubesværet på koralrev 
med flot fiskeliv. Hvis du er heldig er det også muligt at opleve mantarokker, 
zebrahajer og blacktiphajer såvel som at få et møde med hvalhajen.
Vi har inkluderet 12 dyk fordelt på 4 dykkerdage med 3 båddyk/dag og planlagt 
et varieret program så du oplever mest muligt på din dykkerferie til Thailand. Du 
kan sagtens dykke flere dage hvis du ønsker det. Dykningen foregår fra en større 
båd med toiletter og gode opholdsområder og hvor vi får velsmagende frokost 
imellem dykkene.

Blåt vand, koralrev, fiskestimer og togvrag
Havet er ca. 28 grader varmt og dejlig blåt i januar. På denne dykkerrejse til Koh 
Lanta kan du forvente at opleve flotte koralrev med store stimer fisk, makroliv, 
huler og gennemsvømninger og hvis vi er heldige også chancen for at dykke med 
mantarokker og hvalhajer på dykkerstedet Hin Daeng & Hin Muang som udfordrer 
Similan øerne som Thailands bedste dykning. Oveni kan du bl.a. også glæde dig 
til et unikt dyk på et togvrag hvor rækker af vogne og lokomotiv er opstillet som 
på en banegård.

Hin Daeng & Hin Muang – chance for større dyr
Disse to små øer leverer noget af det flotteste dykning Thailand byder på. Klip-
perne skråner ned til 50-70 meter og udgør et imponerende farvespil på grund 
af de smukke røde og lilla anemoner og koraller – som øerne er opkaldt efter; Hin 
Daeng betyder Red Rock mens Hin Muang betyder Purple Rock. Her er hjemsted 
for et rigt dyreliv med tusindvis af revfisk såvel som passerende stimer af tre-
vally, tun og barracuda. Har du en drøm om at se de store yndefulde mantarokker 
og hvalhajer, så er Hin Daeng og Hin Muang blandt de bedste steder i Thailand at 
opleve dem men du skal have heldet med dig. Dybden samt mulighed for stærk 
strøm gør at vi anbefaler advanced certicikat til dette dykkersted.

Solnedgang hver aften og fødderne i sandet 
Efter dagens dykning kan du slappe af på vores afslappede strandresort på én af 
de lækre strandrestauranter med udsigt til en fantastisk solnedgang og lækker 
thailandsk mad, eller opleve øens spændende kultur. 

Rejseperiode
12. – 21. januar 2022

Varighed
10 dage

Sæson
Bedste vejr samt forhold for dykning

Highlights
Varieret dagsprogram så du kan opleve alt det 
bedste dykning

Rejsen kort fortalt

Egnet til begyndere ● ● ● ● ●

Koralrev ● ● ● ● ●

Store dyr ● ● ● ● ●

Vragdykning ● ● ● ● ●

Snorkling ● ● ● ● ●

14.999,00 DKK  
(Inkl. fly)

Læs mere & book på kingfish.dk 49



OrcaTorch D511 2200 lumen dykkerlygte
Den perfekte primære dykkerlygte med masser af lumen og en dybde-rækkevide 
på 150m. Brændetid på op til 5 time. Lygten har en 8° spot lysstråle og er lavet af 
Aircraft-grade aluminium materiale, som gør at den tåler at få „tæsk“. 
Længde: 19,7 cm, diameter ved håndtag: 34 mm, vægt: 274 g.
Kan købes på kingfish.dk – 1.999,00 DKK.





Ta’ med på et
Kingfish kursus

PADI Open Water Diver Kursus (1. trin)
Tag et PADI Open Water Diver kursus og oplev en helt ny 
verden under overfladen. 
Når du har bestået dit PADI Open Water Diver kursus, har 
du din grunduddannelse som dykker og kan herefter leje 
udstyr og deltage på dykkerture til en max dybde på 18m 
over hele verden. Du har også mulighed for at videreud-
danne dig til at blive en mere erfaren og sikker dykker. 

Sommerkurserne foregår i en våddragt som de fleste 
andre steder i verden, mens vinterkurserne foregår i en 
tørdragt.

Inkluderet: alt undervisning, alt udstyr, kørsel og certi-
ficering. Ikke inkluderet: undervisningsmaterialer, syg-
domsforsikring og evt. mad og drikke.
Kurset tilbydes på Sjælland, Fyn og i Jylland. 

Læs om krav, datoer og yderligere på vores hjemmeside.

Type Begynderkursus

Fra 3.999,00 DKK

PADI Rescue Diver Kursus (3. trin)
Sikkerhed kommer altid først, så tag et kursus der gav-
ner både dig og dem du dykker med . Mange dykke-
re hævder at PADIs Rescue Diver kursus, har været det 
mest værdifulde og givende dykkerkursus, de nogensin-
de har deltaget på.

Du trænes i hvordan du skal håndtere en ulykke, hvis 
den skulle opstå. Du bliver trænet i alt lige fra at bug-
sere en udmattet dykker til de værst tænkelige situati-
oner. Målet er at du opnår den kundskab og de færdighe-
der som kræves, hvis en ulykke skulle opstå. Som PADI 
Rescue Diver vil du kunne give kvalificeret hjælp til ska-
dede, både det være sig på land eller i vand. 

Inkluderet: alt undervisning, alt udstyr, kørsel og certi-
ficering. Ikke inkluderet: undervisningsmaterialer, syg-
domsforsikring og evt. mad og drikke.
Kurset tilbydes på Sjælland. 

Læs om krav, datoer og yderligere på vores hjemmeside.

Type Redningskursus

Fra 2.699,00 DKK
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Introkursus i Paddleboard
Vi tager dig med på en smuk, hyggelig og eventyrlig tur 
gennem Københavns Venedig (Teglværkshavnen). Efter 
dit SUP-kursus, kan du trygt og roligt tage ud på egen 
hånd med dit paddleboard.  

Kurset varer 2 timer og vil omfatte en introduktion til 
sporten, en gennemgang af udstyret og de grundlæg-
gende Stand Up Paddle-teknikker, samt en snak om sik-
kerheden på vandet.

Inkluderet: Udstyr. Ikke inkluderet: sygdomsforsikring
Læs om krav, datoer og yderligere på vores hjemmeside.

Type Begynderkursus

Fra 395,00 DKK

Snorkelkursus
På Kingfishs snorkelkursus får du en introduktion til 
snorkling, snorkeludstyr og hvordan det bruges!
Uanset om du vil lære at snorkle rigtigt på ferien sydpå, 
eller om du får øjnene op for, hvad Danmark gemmer på, 
så vil du være klædt godt på til dit videre liv under over-
fladen med dette kursus.
Snorkling kan dyrkes af alle fra 5 til 100 år – med det ret-
te udstyr og en smule øvelse, viden og grundlæggende 
teknikker er du i gang. 

Inkluderet: alt udstyr. Ikke inkluderet: sygdomsforsikring 
og evt. mad og drikke.
Læs om krav, datoer og yderligere på vores hjemmeside.

Type Begynderkursus

499,00 DKK

Undervandsjagt om natten
Kurset i uv-jagt om natten er en unik mulighed for dig, 
der ønsker at prøve krafter med undervandsjagt når 
mørket er faldet på. Havørreden er ude og jage og søtun-
gerne har det med at komme ud af sit skjul under sandet, 
når solen går ned. UV-Jagt om natten er en oplevelse og 
tit ser man flere fisk om natten, end man gør om dagen. 
Da de nye EU-regler kun tillader, at man benytter harpun 
fra solopgang til solnedgang fanger vi fisk med fishloop, 
natnet eller dykkerkniv.

Læs om krav, datoer og yderligere på vores hjemmeside.

Type Begynderkursus

Fra 1.250,00 DKK

PADI Enriched Air Nitrox Specialty
Forlæng dine bundtider med op til 100% – en drøm for 
de fleste, men virkelighed for de der har et specialekur-
sus i Enriched Air. Kurset er ikke uden grund det mest 
populære speciale hos PADI, og Nitrox findes nu også på 
næsten alle destinationer i verden. På kurset lærer du 
alle de sikkerhedsregler og procedurer, der skal til for at 
dykke sikkert med den iltberigede luft, Nitrox.

Der dykkes ikke på dette kursus. 

Læs om krav, datoer og yderligere på vores hjemmeside.

Type Begynderkursus

899,00 DKK
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Leje af 
dykkerudstyr

Du har mulighed for at leje dykkerudstyr ved Kingfish, alt skal afhen-
tes og afleveres i vores butik. 

Afhentnings og returneringsvilkår
Udlejningens åbningstider:
Hverdage  kl. 10 – 17:30
Lørdag & søndag  Lukket

OBS: Vær opmærksom på, at der i højsæsonen kan være weekender 
hvor vi ikke kan leje udstyr til dykning og uv-jagt. Kontakt os på tele-
fon 3313 8383 og hør nærmere, hvis du vil leje udstyr i en weekend.

Da det tager en del tid at plukke, prøve og teste udlejningsudstyr luk-
ker udlejningen kl. 17:30 på hverdage og weekend udstyr skal afhen-
tes fredag.

Hverdage (mandag-torsdag) = 1 dag
Udstyret hentes inden for udlejningens åbningstider på dagen og 
afleveres inden for udlejningens åbningstider dagen efter. Lejes 
udstyret fredag, er det altid weekendleje.
OBS du skal selv udvælge og pakke udstyret når du afhenter.

Weekend leje = 3 dage
Udstyret hentes inden for udlejningens åbningstid fredag og retur-
neres inden for udlejningens åbningstid mandag.

1 uges leje
7 døgn. Hvis du er med på en Kingfish rejse er det inkl. ekstra dage: 
Udstyret hentes dagen før afrejse og afleveres dagen efter hjem-
komst (f.eks. du afhenter mandag, flyver tirsdag, lander tirsdag og 
afleverer udstyret tilbage senest onsdag).

2 ugers leje
Samme som ved 1 uges leje, nu bare for 2 uger.

Ekstra dag
Lejer du udstyret 2 dage midt på ugen, en dag ekstra i forbindelse 
med en rejse eller weekend, skal dette beløb tillægges leje prisen.

Reservering af udstyr
Du kan IKKE komme ind og prøve noget udstyr for derefter at reser-
vere bestemt udstyr / str. på forhånd, men du kan sende en mail med 
hvilket udstyr og ca. str. du skal bruge og vi vil tjekke om der er nok 
udstyr til at vi på udlejningsdagen kan sammensætte et sæt.

Pakning af udstyr
Lejepriserne er baseret på at du selv kommer ind og pakker dit udstyr. 
Hvis Kingfish skal pakke udstyr til dig koster det 100,– pr. sæt, og det 
kræver at der er sendt en mail med de str. der skal bruges.

Andre udlejningsvilkår
Tjek af udstyr
Udlejer er selv ansvarlig for at tjekke: at udstyret fungerer, at str. 
er rigtige, at højre / venstre handsker er udleveret, at der er luft på 
tank etc.

Skylning af udstyr
Udstyret skal være skyllet i ferskvand og rent for sand og snavs ved 
returnering. Hvis det ikke er skyllet / rent, vil vi afregne 100,– pr. sæt 
udstyr for at skylle udstyret.

Udstyrsproblemer
Går udstyret i stykker på en rejse, og det ikke er selvforskyldt, så kan 
udlejer få udstyret repareret eller leje nyt på destinationen. Kingfish 
vil refundere denne omk. hvis udlejer får en faktura på rep./ udlejnin-
gen. Dog max. det beløb der er betalt for at leje udstyret. Ved større 
sager skal Kingfish kontaktes for godkendelse.

Ubrugt udstyr
Der refunderes ikke penge for ubrugt udstyr.

Mistet udstyr
Mister du noget udstyr afregnes den vejl. udsalgspris på produktet.
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Priser for leje af udstyr

Udstyr til dykning Pr. dag Weekend 1 uge 2 uger Ekstra dag

Maske & snorkel 100 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. 50 kr.

Finner 100 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. 50 kr.

Våddragt 200 kr. 400 kr. 600 kr. 800 kr. 100 kr.

Tørdragt 400 kr. 800 kr. 1.200 kr. 1.600 kr. 200 kr.

Støvler 100 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. 50 kr.

Kniv 100 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. 50 kr.

Handsker 100 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. 50 kr.

Bly & bælte 100 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. 50 kr.

BCD 200 kr. 400 kr. 600 kr. 800 kr. 100 kr.

Regulatorsæt (inkl. nitrox-computer) 200 kr. 400 kr. 600 kr. 800 kr. 100 kr.

Flaske (inkl. luft) 100 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. 50 kr.

Lygte (inkl. batterier) 200 kr. 400 kr. 600 kr. 800 kr. 100 kr.

Nitrox-computer 200 kr. 400 kr. 600 kr. 800 kr. 100 kr.

Bøje (m. linehjul) 100 kr. 200 kr. 300 kr. 400 kr. 50 kr.

Scuba ( BCD + reg. m. computer) 250 kr. 500 kr. 750 kr. 1.250 kr. 200 kr.

Rejsesæt (m. taske/u. tank og bly) 400 kr. 800 kr. 1.200 kr. 1.600 kr. 200 kr.

Komplet sæt m. våddragt (1 tank) 500 kr. 1.000 kr. 1.500 kr. 2.000 kr. 250 kr.

Komplet sæt m. tørdragt (1 tank) 700 kr. 1.400 kr. 2.100 kr. 2.800 kr. 350 kr.

Priser for leje af udstyr i forbindelse med 
kursus
Tager du et af disse kurser ved os, så er komplet udstyr inkluderet i 
prisen: 

• Prøvedyk

• Open Water Diver

• Junior Open Water

• Rescue Diver

• SUP Intro
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Kingfish
Scandiagade 15
2450, København SV
Telefon:  +45 3313 8383
E-mail:  info@kingfish.dk

Åbningstider
Butik:
Hverdage 10-18
Lørdag 10-15
Søndag Lukket

Kundeservice-telefon:
Hverdage  10-18
Rejsebureau:
Hverdage  10-16

Følg med online

Du vælger din vej. Din drøm. 


