
 

 Dansk Sportsdykker Forbund 

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK 2605 Brøndby 

Tlf. 43 26 25 60 · dsf@sportsdykning.dk · www.sportsdykning.dk 

 

 

 
 

Sportsdykkerens december udgave 2012. 
 

Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) 

Nye certificeringer 

TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i 
følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske alle et stort tillykke med 
certifikaterne 
 
CMAS * instruktører: 

Lars Truelsen  Cimberne 
Kjeld Lau Pedersen IBM 
Peter Stenkilde  Orca 
Marcus Møller  Nakskov 
Jan Møller  Nakskov 
Simon Hansen  Skawdyk 
Jens Fuglede  Vikingerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juniortræner 1  
Joachim Rasmussen Søstjernen 
Brian Andresen Aabenraa 
Allan Christiansen Søstjernen 
Jack Benni Hansen Søstjernen 
Erik Skude  Søstjernen 
Uffe Larsen  Pingvinerne 
Dennis Calender Aabenraa 
Preben Geertsen Aabenraa 
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Juniortræner 2 
Carl Edward Tronhjem  Pingvinerne Slagelse 
Ejner Poulsen  Åbenrå  
 

Juniortræner 3 
Lasse  Lading  ORCA 
 

 
1 stjernet snorkeldykkerinstruktør: 

Peter Mikkelsen Horsens Dykkerklub 
Gustav Due Poulsen Horsens Dykkerklub 
Kasper Høj Lorenzen  Sønderborg Sportsdykkerklub 
Nikolaj Skovby  Haderslev Dykkerklub 
Cameron Flett  Haderslev Dykkerklub 
Christina Damgaard Buch  Frømandsklubben Neptun 
Morten Kristensen Næstved Sportsdykkerklub 
Asger Jensen   Faxe Sportsdykkerklub 
Kris Albrechtsen  Faxe Sportsdykkerklub 
Marianne Skytte Frandsen  Faxe Sportsdykkerklub 
Thomas B Høgedal  Aqua Club Odense 

 
Dykkerledere: 

Mette Nielsen  Møn 
Jens Bo Nørr-Rasmussen Nikon 
Poul Neumann Nikon 
Morten Vollmer Nikon 
Janni K. Jensen Poseidon 
Michael Andersen Søhesten 
Tommy F. Jensen Poseidon Als 
Anker Bo Christensen Poseidon Als 
Leif Chr. Andresen Poseidon Als 
Christian Fichner Andersen Allerød Orca 
Bjarne D. Wiwe Allerød Orca 
Henriette Bardrum Allerød Orca 
Dan Haulund  Allerød Orca 
Jesper Mejer  Ølstykke 
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CMAS **** Certifikater 

Ved et arrangement i Odense hos Frømandsklubben Neptun den 23/10 2012, 
har vores tidligere forbundsformand Michael A.S. Hansen fået overrakt et 
CMAS**** dykkercertifikat, som en æresbevisning for det store arbejde han i 
gennem 25 år har lagt i på forskellige poster bl.a. som formand for TU i en 
årrække og som formand for DSF.  

Lars Norup fik ved IT seminaret 3/11 2012 overrakt et CMAS **** dykker 
certifikat for hans arbejde i en årrække som Instruktørtræner og for sin indsats 
i Teknisk udvalg indenfor teknisk dykning. 

 

Spørgsmål til TU 

Vi har fået nogle spørgsmål om TU’s holdning som vi mener, har generel interesse, så vi 
bringer svarene her: 

Årligt flaskeeftersyn 
Ved årligt flaskeeftersyn anbefales det at mærke godkendte flasker med årets 
farve eller årstal, samt at skrive det ind i en protokol. Ikke eftersete flasker bør 
stilles for sig selv og fyldning bør ikke forekomme, førend de er efterset. 

Fyldning af flasker 
Der står i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 § 14 at, 
”Fyldningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i 
fyldningsproceduren og de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af 
driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer.” 
Ligeledes må fyldning kun udføres af personer over 18 år. 
 
Disse regler gælder for både luft og Nitrox fyldning, samt dekantering. 
 
TU vurderer, at brugere af fyldeudstyr skal kunne dokumentere, at de har 
opnået den fornødne instruktion og øvelse i fyldningsprocedurer, som er krævet 
i bekendtgørelse nr. 289. Om klubben her noterer i en protokol eller laver et 
bevis på at personen har fået den fornødne gennemgang, må være op til den 
enkelte klub. 
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Hvordan sikres at dykkere dukker op igen? 

I samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd (SSI) deltager TU i et kampagneprojekt 
med ovenstående titel.  Kampagnen skyldes at SSI’s statistik viser at der i 2011 var 12 
omkomne søsportsudøvere heraf var de 4 dykkere. I 2012 er der indtil juli omkommen 
15 søsportsudøvere, heraf 3 dykkere.  
Projektgruppen har ikke alle detaljer på plads endnu, men det forventes at kampagnen 
vil gå i gang i løbet af foråret 2013.  

Introdyk 

TU er i gang med at udarbejde en standard for introduktions dyk. Standarden vil 
omfatte dykning i svømmehal såvel som i åbent vand. 

 

Instruktør seminar  

Har du husket at reservere den 16 marts 2013 i din kalender? 
 
Det er dagen hvor vi afvikler Instruktørseminaret, det endelig program ligger ikke fast 
endnu, men blandt andet bliver der sat fokus på dødsulykker, og hvordan vi undgår 
dem.  
 
Seminaret er med overskriften I pædagogisk tegn, og har Svend Erik Schmidt som 
hovedindlægsholder. Svend Erik Schmidt er manden bag TV2-serierne ”Plan B” og 
”Skolen – Verdensklasse på 100 dage”.  
 
Flemming Thyge vil komme et indblik i undervisning af handicappede personer i 
dykning. 
 
Vi arbejder på at fremskaffe fakta på de (desværre) flere dødsulykker der har været i 
den danske dykkerverden i de seneste år. Der kommer hurtigt en række rygter og dem 
vil vi gerne erstatte med fakta. Derudover vil trykkammeret i lighed med tidligere 
fortælle om deres mere positive oplevelser fra dykkerulykker. 
 
Seminaret foregår på Roskilde Kongres og Idrætscenter og prisen forventes at lande på 
1.200,- pr. deltager.  Alle kan deltage - også ikke-instruktører. 
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.  
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Kursus kalender  

TU vil gerne lave lidt reklame for forbundets kursuskalender, herunder muligheden for 
at klubber kan opslå deres egne kurser. 
 
Roskilde Frømandsklub har f.eks. jævnligt opslag om Advanced Nitrox kurser som alle 
kan tilmelde sig, på den måde får de større hold og hjælper andre klubber med 
uddannelser, de måske ikke selv har ressourcer til. 
 
Så husk at opslå Jeres næste kursus (f.eks.  Nitrox,  Adv. Nitrox, CMAS ***, 
speedbådscertifikat osv.) på forbundets kursus kalender, det kunne være med til at øge 
samarbejdet mellem klubberne i dit nærområde. 
 
http://www.sportsdykning.dk/kursuskalender.php 

 

Klubbesøg 

Teknisk udvalg har i 2012 været på klubbesøg i Vordingborg, Odense og Århus. 
 
Vi vil fortsætte med klubbesøg i 2013 og forventer at gennemføre mindst 3 besøg 
fordelt rund i landet. 
 
Vi søger klubber i Nordjylland og Sydjylland samt hovedstadsområdet 
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