
 

 
Episode oversigt for 2011 
 
 
Nedenstående er en oversigt over de 8 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 2011.  
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 
April 
 
 

Teknik 
 

Ukontrolleret opstigning fra 9m. Årsag: Underdragt lukkede 
tæt omkring udluftningsventil grundet fugt. Ingen skade 
opstod. 

Maj Menneskelig 
 
 
Teknik 

Marinehjemmeværnskutter passerer dykkerflag med en 
afstand mindre end 50m. og med uændret fart. 
 
Tørdragtsfeeder freeflower, denne afmonteres og efter kort 
tid sprænger slangen. Det konstateres at 2 stk. Apex FSR 1. 
trin er utætte i højtrykstrinet. Sidste service er 1½ år og 2 år. 

Juni Menneskelig 
 
 
 

P2 kursist føler sig utryg og laver ukontrolleret opstigning fra 
30m. Makker prøver at bremse opstigning, men må koble fra 
på 6m. Kurstist behandles med ilt i båd og på sygehus. Ingen 
mén efterfølgende. 



 
Menneskelig/ 
Teknik 
 
 
 

Ved ankomst til overfladen, mister dykkeren bevidstheden og 
genoplivning påbegyndes. Bliver bragt til Rigshospitalet for 
undersøgelse, men der konstateres ikke dykkersyge. Man 
formoder at BCD var forkert monteret og dermed trykkede på 
brystet i oppustet tilstand, med dertil opståede hændelse. 

August Menneskelig 
 

Stranddyk på 4m. vand, da line til dykkerbøje med flag fanges 
af motorbåd. Dykkerpar trækkes ca. 30m. inden skruen låses 
af linen. Ved ankomst til overfladen viser det sig at være en 
udlejningsbåd med tyske lystfiskere ombord, de belæres om 
dykkerflag og undskylder mange gange. Bådudlejer er 
efterfølgende kontaktet og orienteret om hændelsen. 

Oktober Teknik / 
Menneskelig 
 

Ved dykning i Rødehavet tabes den ene blylomme med 3 kg. 
bly under 3 dyk. Ved eftersyn af montering kunne det 
konstateres at sikring sad korrekt. Herefter var der ingen 
problemer. 

 
 
Med venlig hilsen 
Sikkerhed 
 
Teknisk Udvalg 


