r e p o r t a g e
af lars kirkegaard

Vagtskifte hos
OWUSS
De fleste danskere har vel efterhånden hørt
en del til Our World Underwater Scholarship
Society, da der det seneste år har siddet
en dansk pige som europæisk scholar. Hun
hedder Vibe Schorup-Kristensen og d. 22.
april tog hun den lange vej til New York for
at give flaget videre til den næste europæiske
stipendiat.
Vibe på talerstolen i Explorers Club. Hun takkede for et
lærerigt år og gav fanen videre til sin efterfølger, irske
Delia Ní Chíobháin.
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et har været et langt og indholdsrigt år
for Vibe, siden hun sidste år blev valgt
til at skulle tilbringe 12 måneder med
at rejse jorden tynd og dykke alle de steder,
vi andre kun drømmer om. Men alligevel følte
Vibe det som om det kun var få dage siden,
hun selv stod på podiet i Explorers Club i New
York og takkede for valget. Ud over et komplet
sæt dykkeudstyr med både våd- og tørdragter,
samt uv-videokamera og et ur fra hovedsponsoren Rolex, har Vibe fået muligheden for at
rejse rundt og høste erfaringer med mange
aspekter inden for dykningens verden. Ideen
med scholarshippet er nemlig, at kandidaten
skal gøre sig så flest mulige erfaringer, som kan
være befordrende for personens videre uddannelse. Vibe er blandt andet blevet uddannet PADI-instruktør, normoxic trimixdykker,
Inspiration rebreather-dykker, erhvervsdykker,
DAN oxygen provider, uv-videofotograf og en hel del andre
specialer. Desuden har hun
været i praktik, deltaget i et
utal af ekspeditioner, ture,
undersøgelser, diveshows og
seminarer i alle fem verdensdele. Tiden er altså ikke kun
gået stærkt. Den er faret af
sted med lynets hast. Og det
er i dag en helt anden Vibe, der
står på podiet og fortæller om
sine oplevelser.

Flagceremoni
Ved ceremonien i Explorers Club overrakte
Vibe det flag, som hun i et helt år har båret
rundt i verden. Den tradition er netop hentet
fra Explorers Club, hvor flere fra OWUSS’ bestyrelse er medlemmer og hvor idéen med faneoverrækkelsen går tilbage til de første nord/
sydpolsekspeditioner og månelandinger. Da
Vibe var valgt som europæisk kandidat, blev
modtageren af flaget en ny europæisk kandidat: Delia Ní Chíobháin fra Irland, også kaldet
Della. Vi kommer helst sikkert til at høre mere
til Della, da hun som en del af hendes stipendiat-periode har planer om at deltage på Copenhagen Diveshow samt at lave isdykning,
vragdykning og teknisk dykning i Skandinavien.

Også hos den amerikanske afdeling af OWUSS
var der vagtskifte. Her overrakte Anya Watson
flaget til Michelle Fetzer fra New Jersey i USA.
Begge de nye piger er nu ved at planlægge året
i samarbejde med de mange frivillige, som
hvert år stiller op i stort tal og hjælper med
husly og praktisk hjælp.
Our World Underwater Scholarship Society
er en helt igennem frivillig forening og udsprang helt tilbage i 1972 af et diveshow i Chicago, hvor nogle folk besluttede sig for at investere i uddannelsen af unge mennesker. Tanken var at opbygge et korps af kompetente og
indsigtsfulde personer, som selvstændigt ville
være i stand til at give noget igen til havet. Og
i 1972 kunne man sige tillykke til den første
Rolex-kandidat: kun 16 årige Mark Bensen.
Rolex har siden været hovedsponsor og
OWUSS er i øvrigt det længstvarende sponsorat Rolex har på verdensplan.
Mark Bensen er faktisk stadig meget aktiv
i foreningsarbejdet og det er netop en af de
helt store styrker ved OWUSS, at alle de tidligere scholars automatisk bliver medlemmer
af ”det store broderskab”.
For fem år siden oprettede man en
europæisk afdeling og derved blev netværket styrket yderligere, og netop i
denne weekend i New York kunne man
bringe den glædelige nyhed, at der fra næste
år også vil være en Australsk/New Zealandsk
afdeling.

F A K T A
Det kan blive dig!
Sidste år var to ud af de tre topkandidater fra
Danmark, så det er inden for rækkevidde, hvis
du lever op til kravene.
For at komme i betragtning, skal du:
• Være borger i en europæisk nation
• Snakke flydende engelsk
• Være mellem 21 og 25 år
• Være kvalificeret dykker på CMAS 3-niveau
eller tilsvarende med minimum 25 dyk
• Have et højt akademisk niveau, uden dog at
have færdiggjort en videregående uddannelse
eller valgt karriere
• Bestå en lægeundersøgelse
Der er ansøgningsfrist hvert år d. 31. december.

De to afgående stipendiater sammen med de to
kommende på Times Square i New York. Fra venstre er
det Michelle Fetzer (USA), Anya Watson (USA), Delia Ní
Chíobháin (Irland) og Vibe Schorup-Kristensen (Danmark).

Selvom Vibe sikkert har haft det mest fantastiske år i sit liv, kan hun altså glæde sig over,
at det ikke er helt slut med oplevelserne. Hun
kan nu trække på et verdensomspændende
netværk og via kontakter i foreningen kan hun
altid hente hjælp til opgaver af enhver art inden for dykkerverdenen eller få en seng stillet

til rådighed. At nogle af de ældste medlemmer
har været involveret i udviklingen af de første
dykketabeller, har stået bag nogle af de største
dykkeoperationer, der er gennemført og i det
hele taget har bidraget til udviklingen af dykningen som vi ser den i dag, gør bestemt ikke
netværket mindre interessant.
w

Har du husket DYKs
læserundersøgelse?

Du kan vinde en scuba-pakke til
en værdi af 12.000 kroner.
I vores stræben efter hele tiden at lave det bedst mulige magasin, har vi brug for din hjælp.
Gå ind på vores hjemmeside www.dyk.dk og svar på vores spørgsmål om DYK og om hvordan magasinet kan blive endnu bedre. Blandt alle dem, der deltager i undersøgelsen, trækker vi en vinder, der belønnes med en scuba-pakke fra Mares.
Scuba-pakken indeholder:
•
•
•
•
•

Eurojacket – BCD’en, der blev udviklet i samarbejde med DYKs læsere.
Abyss – en regulator med topydelse, også i koldt vand.
Rebel – letvægts octopus, som både er enkel og velfungerende.
MC1 RGBM-konsol – en af de mest brugervenlige dykkecomputere på markedet.
Flaske – 12 liter, 200 bar.

Scuba-pakken er sponsoreret af CBM Produkter AB. For mere info se www.cbmdive.se.

Hvis du ikke allerede har deltaget, så gå ind på www.dyk.dk i dag!
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Du kan finde mere information, heriblandt
en præcis kravspecifikation til ansøgerne og
ansøgningsblanketter på OWUSS’ hjemmeside:
www.owuscholarship.org – eller gå ind via linket
på DYKs hjemmeside. OWUSS har også en
række Internships (kortere praktikophold), der
kan søges.
For yderligere spørgsmål kan du kontakte den
skandinaviske koordinator Lars Kirkegaard:
lars@fotografit.dk
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