
 

 
Episode oversigt for 2010 
 
 
Nedenstående er en oversigt over de 9 episoderapporter der er indsendt til TU. 
Vi, i TU vil gerne takke dem der har indsendt rapporter og vil gerne appellere til at flere 
indsender episoderapporter til os.  
Det giver jo ikke belæg for de store statistiske beregninger. Dog er der 2 tilfælde af 
montering af forkerte ventilgevind, hvilket har affødt afskydning af flaskeventil under 
fyldning. Der har også været 2 tilfælde af for hurtig opstigning i frit vand. 
Så hermed en opfordring til kompressormandskab at hjælpe/vejlede dykkere, der selv 
skifter flaskeventiler. Ligeledes kan klubbens instruktører måske sætte fokus på opstigning 
i frit vand overfor klubbens medlemmer, især med overholdelse af opstigningshastighed. 
Her tænkes på at de erfarne dykkere, måske på ture, kunne træne fri opstigning langs 
med bundtovet med de uerfarne, hvis de alligevel er ude og dykke. 
 
Bemærk at det er muligt at udfylde og sende episoderapporten direkte fra DSF 
hjemmeside, det for at gøre det lettere for jer derude i klubberne. 
http://www.sportsdykning.dk/page.php?id=34&page=150 
 
Denne oversigt vil også ligge på DSF hjemmeside under Teknisk Udvalg.  
Her er også en rapport fra BSAC over deres hændelser i 2010.  
Et hurtigt resume viser at de har haft 364 hændelser hvilket ca. ligger på års gennemsnit. 
Hovedparten af disse er foregået fra maj til oktober, de 3 største poster er: dykkersyge, 
båd –og overfladeulykker samt ukontrolleret opstigning. Der var 17 dødsulykker mod et 
gennemsnit på 15,8 over de sidste 10 år. BSAC har de sidste år haft meget fokus på 
afbalancering og i år har det ført til et status quo i ukontrolleret opstigning. De fleste 
ulykker ser ud til at være opstået i overfladen. Hvis du vil vide mere, ligger rapporten til fri 
læsning. 
 
 
Måned Faktor Beskrivelse af episode 
Januar Menneskelig Freeflow på begge regulatorer grundet 2 frosne1. trin. Opstod 

under et isdyk, hvor der blev brugt for lang tid i overfladen 
inden neddykning. 

April 
 
 
 
 

Menneskelig 
 
 
 
 
 
 
Menneskelig 
 

Hold sættes i vandet fra båd ca. 250m. fra kyst. Dykkerleder 
observerer nødsignal fra dykkerhold umiddelbart efter 
nedstigning, derefter forsvinder holdet under overflade. Båd 
sendes ud og stb. dykker henter holdet til overflade. 
Dykkerleder har mistolket basken med finner for at lave 
neddykning som nødsignal. 
 
Dykkerhold af 3 dykkere med makkerliner mister kontakt til 
den dykker C på 16m. da mellemline kobler fra.  A og B laver 
en for hurtig opstigning til 4,5m. men A kan ikke blive på 



 
dybden og stiger ukontrolleret til overfladen grundet luft i 
BCD. Holdet bliver hentet af RIB, dykker C finder selv i land. 
A har efterfølgende ingen mén. 

Maj Menneskelig 
 
 

Afskydning af flaskeventil under fyldning. Ventil var blevet 
skiftet, men en M25 gevind ventil blev isat en flaske med et 
3/4” gevind. Grundet sikkerhedsvæg skete der ikke skade på 
andet udstyr end flasken. 

August Menneskelig 
 

Efter 3 dages trimix dyk opstår der næste dag smerter i højre 
knæhase på vej hjem i fly. Dykker havde ikke drukket vand 
nok efter dyk og var lidt dehydreret. Behandles i trykkammer 
med 2 behandlinger for trykfaldssyge.  

September Menneskelig 
 

Afskydning af flaskeventil under fyldning. Flaskegevind og 
ventilgevind var ikke af samme størrelse. Der sker stor 
materiel skade på fyldepanel og lokale. Der var ingen 
personer til stede i lokalet. 

Oktober Menneskelig 
 
 
Menneskelig 
 
 

Under et natdyk tabes blybælte på 16m. men gribes af 
dykker. Makkeren hjælper med at montere bælte igen. 
 
Under neddykningen til vrag observeres det svære og svære 
at få luft. Signal gives til makker og der uddykkes i roligt 
tempo ved brug af reserveregulator fra makker. Det kunne 
herefter konstateres, at ventil ikke var åbnet nok. 

November Menneskelig 
 

Liveaboard sidst på ugen. 1. dyk til 30m. her laves for hurtig 
opstigning i åbent vand. 2. dyk på vrag til 30m. lidt for hurtig 
opstigning fra dekotrin. Efter 10-15 min. kom der smerter i 
brystet og lammelse i benene. Fik ren ilt i 2 timer inden 
transport til trykkammer. Fik 9 behandlinger over 5 dage. 
Dykkersyge skyldes søsyge dagen før dykkene og 
manglende indtagelse af væske. Har i dag kraftig nedsat 
hørelse på venstre øre. 

 
Med venlig hilsen 
Sikkerhed 
 
Teknisk Udvalg 


