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Sportsdykkerens oktober udgave 2013. 
 
Dykkerlederkursus hos Vedbæk Sportsdykkerklub 

Som et led i TU’s handlingsplan om at tilbyde kurser til afvikling lokalt i 
klubberne, blev der i weekenden den 24-26. maj 2013 afviklet et 
dykkerlederkursus hos Vedbæk Sportsdykkerklub.  
 
Vedbæk Sportsdykkerklub rettede henvendelse til Teknisk Udvalg – idet VSK 
havde 5 deltagere og gerne ville lægge lokaler til kurset. Udover deltagere fra 
VSK, var der også deltagere fra Nikon, Sønderborg samt Køge – 11 deltager i 
alt. Da klubbens store båd ikke var godkendt af søfartsstyrelse, klarede vi os 
med en fortøjet båd og fik således klaret ”praktisk dykning fra større båd” på 
den måde – derudover var DFS’s materiel til rådighed. Kurset havde været 
annonceret på hjemmesiden – og VSK havde skrevet til de nærmeste klubber 
om kurset. For de udenbys var der overnatning i klubbens lokaler og hos 
klubbens formand Jens og hans kone Maria – det var superb støtte omkring 
kurset maden var bare iorden. 

Vi takker klubben for et godt samarbejde omkring kurset, samt for husly og 
god forplejning. 

 
                             TU fik følgende mail fra klubben, efter kurset 

Vi er glade for at kurset kunne afholdes i vores klub og at I og kursisterne har 
været tilfredse med forholdene. Jeg tror det er meget vigtigt at vi har sådanne 
kurser med deltagere på tværs af klubberne. Det er meget vigtigt, at vi bliver ved 
med at uddanne os, men det styrker også klublivet at høre lidt til, hvordan man 
gør i andre klubber. 
Der skal også lyde en stor tak til jer undervisere, at I vil bruge en weekend på at 
øse af jeres erfaring. 
 
TU afholder gerne flere kurser hos klubberne, kontakt Ivan (tu-
kurser@sportsdykning.dk), med en kort beskrivelse af dit ønske/behov.  
 

 
Tæt på  

Teknisk udvalg vil gerne opfordre til at alle skriver ind med tæt på hændelser 
igennem episoderapport på DSF hjemmesiden under Teknisk Udvalg. 

Ideen med ikke kun at indberette episoder, men også indberette om TÆT PÅ 
hændelser er igennem erfaringsudveksling at skabe større opmærksomhed 
om situationer som andre kan lære af og dermed være med til at forebygge 
ulykker. Episode statistikken for 2012 var dårligere end de tidligere år så der 
er god grund til at få TÆT PÅ hændelser frem i lyset. 
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Teknisk Udvalg vil opfordre til at skrive om TÆT PÅ hændelser og vi samtidig 
trækker vi lod om 500 kr. blandt de indberetninger der er foretaget i 2013 og 
som bringes i Sportsdykkeren. 

Gennemførte uddannelser. 
CMAS ** Instruktør: 

Morten Kjøller Hegelund – Københavns Sportsdykkerklub 
Jan Lindbjerg – Holbæk Dykkerklub 

 
Klub besøg  

Roskilde Frømandsklub 
Der var fint fremmøde tirsdag den 11/6, da Teknisk Udvalg var på klubbesøg i 
Roskilde Frømandsklub og mange gode emner blev vendt. 
Formålet er TU kommer i dialog med DSF medlemmer og høre 
problemstillinger, som kan tages med i TU handlingsplan for det kommende 
år. 
Samtidig ønsker vi at fremme klubsamarbejdet i området så klubber kan lave 
arrangementer og uddannelser sammen. 
Tak til Roskilde for lån af lokaler  

 
 
Plan for kommende klubbesøg: 
Tirsdag den 3. september 2013 Klubbesøg hos Aquarius i København 
Tirsdag den 1. oktober 2013 Klubbesøg i Fredericia 
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HUSK alle omkringliggende klubber er velkomne til disse arrangementer, dog 
ser vi gerne at I tilmelder jer, enten til klubben eller til tu-
formand@sportsdykning.dk. 
 
 

CMAS *** teori prøver 
                             TU er klar med 3stk teoriprøver, de kan hentes under arbejdsgruppen 
Instruktører.  (Note pr 30-9-2013 – disse vil først være tilgængelig i løbet af ugen ) 

For at få dem integreret i teoriprøve generatoren, kræver det flere spørgsmål. 
Vi modtager gerne spørgsmål, med besvarelser.  
 

Nye kurser 
HUSK at TU kun opretter kurser efter behov (se bl.a. Sportsdykkeren Juni 
2013), så hold øje med kalenderen på www.sportsdykning.dk, eller endnu 
bedre send en mail til tu-kurser@sportsdykning.dk 
 
 
 

Overfladebøje og dykkerflag 

 
Vi har modtaget et spørgsmål vedr. lovgivningen omkring overfladebøje og 
dykkerflag, vi svarede følgende: 

                              
I Søfartsstyrelsens bekendtgørelse står, at al dykning, fra land som fra skib, 
skal være afmærket med Signalflag A. 
Flaget skal ved dykning fra skib over 12 meter være 1 meter højt og 1,25 
meter bredt. Ved dykning fra mindre både og fra strand skal flaget være størst 
muligt. 
Det kan udføres som en eller flere af nævnte, et flag på stranden, i masten på 
båden eller som en bøje i vandet. 
Husk også at flaget skal være udspilet og synligt hele horisonten rundt. Det 
hjælper heller ikke, hvis overfladebøjen ligger på hovedet. Fæst et blylod i 
bunden så den vender med flaget op. 
 
Desuden kan der være lokale bestemmelser som er givet af den lokale 
politikreds. 
F.eks. skal man ved dykning nogle steder i Lillebælt bruge overfladebøje med 
Signalflag A. 
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Konklusionen er at det ikke er noget krav, at man bruger overfladebøje, men 
at dykkerstedet skal være afmærket med Signalflag A. 

 
 
Blender certificering og brug af Continox anlæg 

Vi har modtaget et spørgsmål om det er et lovkrav eller et forsikringskrav der 
begrunder at vi skal være uddannet Blendere for at flyde flasker med vores 
Continox anlæg, vi svarede følgende: 
 
Teknisk Udvalg har lavet en FAQ på det spørgsmål, som ligger på www.sportsdykning.dk 
under Teknisk udvalg / Ofte stillede spørgsmål. 

 
Kniv og harpun i forbindelse med Sportsdykning.  

Vi har bedt rigspolitiet om en opdateret fortolkning af loven vedr. brug af 
knive og harpuner, svaret er udsendt til klubberne, som du kan finde på 
www.sportsdykning.dk under teknisk udvalg/Ofte stillede spørgsmål. 
 

 
Rettelse til note om priser på A & B kurser bragt i Sportsdykkeren juni 2013.  

De korrekte priser for 2013 er 4.000,- kr. for et A kursus & 4.250,-kr. for et B 
kursus, vi beklager der var angivet en for høj pris i sidste nr.  

 
 
Nyt fra Hyperbar.dk 

Hyperbar.dk har fået sponseret i alt 20 stk. ”Dive Trackerer” af Dansk Sportsdykker Forbund 
og Søsportens Sikkerhedsråd.  De er af mærket Sensus Ultra, og virker som en lille ”Black 
Box”, der registrer real time tid, max dybde, temperatur mm. De indkommende data kan 
udtages enten, som tal eller grafiske diagrammer. Sensus Ultra kan registrere 1500 timers dyk 
med et tidsinterval på 10 sek.  

 
Tilbehør såsom nummertaks og klip kommer fra Scuba Gear. DK Diver har været behjælpelig 
med fremskaffelse, samt indkøb af ”Dive Trackerne”.  
Hyperbar.dk sender en stor tak til sponsorerne.  
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Projektets løbetid er ca 1 år, og der forventes data fra ca. 500 dykninger i denne periode. I den 
skrivende stund har vi fået 3 trackere i vandet og modtaget indberetninger fra dem. 
 
Et af formålene med dataindsamlingen er, at se på dykkerens adfærd på dybden, 
opstigningshastigheden, DEKO-og sikkerhedstop. Dette sammenlignes med data fra en 
kontrolgruppe, som kun bruger deres egne dykkercomputer. 
 
Målgruppen er alle der dykker fra 0 til 50 meter med atmosfærisk luft. Dette udgør den 
største gruppe af rekreative dykkere i Danmark. 
 

Teknisk Seminar  
20 tekniske instruktører mødtes den 10/8 hos Roskilde Frømandsklub for at afdække hvilke 
problemstillinger de tekniske instruktører støder på i dagligdagen, samt finde konkrete 
løsningsforslag og strategier. 
Arbejdsformen var en bred diskussion i små grupper, og så en stor samlet diskussion i 

plenum til sidst på dagen.  
Det var flere gode løsningsforslag, som vil gøre det lettere at være teknisk instruktør. TU har 
taget de gode ideer til sig. Prioriteringen og tidsplaner vil fremgå den handlingsplan TU 
udarbejder i løbet af august (når du læser dette blad, er handlingsplanen sandsynligvis 
godkendt og offentliggjort).  
 
Seminaret var så afgjort en succes, og det er allerede nu besluttet at næste Tekniske Semniar 
afholdes før sommerferien i 2014 et sted i Jylland.  
 
TU vil gerne takke alle fremmødte, og sige tak for de mange input. Og en stor tak til Roskilde 
Frømandsklub for mad og husly. 

 

 
 


