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Episode oversigt for 2013 
 
 
Nedenstående er en oversigt over de 10 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. Jeg har ændret rapporten således at så meget af 
indberetterens tekst er med, dog i anonym form. 
Det giver jo ikke belæg for de store statistiske beregninger og der er i år ingen rød tråd, 
men 6 forskellige hændelser. Disse ses beskrevet i nedenstående skema. 
 
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.  
Denne oversigt vil også ligge på DSF hjemmeside under Teknisk Udvalg. 
 

Måned  Beskrivelse af episode 

Januar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Forulykkede var let søsyg på vej til et vrag på 25 m. dybde. Ville gerne i 
vandet og fik derfor 2 makkere. 1 blev specielt briefet på at holde øje 
med forulykkede. Forulykkede havde ikke blybæltet ordentligt på ved 
nedstigning, men fik det sat på plads af makker. Efter 20 min. dyk 
markerer forulykkede 50 bar tilbage på 1x15l. Der dykkes mod bundtov 
og ved bundtov skiftes til makkers reserve regulator med lang slange. 
Forulykkede har 20 bar tilbage. Opstigning er ok, men forulykkedes 
stiger kortvarigt til overfladen, for derefter at ligge sig på 4m. Ved 
uddykning signalerer forulykkede at der ikke kan skabes positiv opdrift, 
stb. dykker kommer i vandet og hjælper med at få positiv opdrift. Ingen 
kom til skade. 
 
Under hurtig omklædning "glemmes" blybælte - på vragets overside 
konstateres at dykker er lidt let - vælger at uddykke kontrolleret langs 
ankertov og makker overdraget til næste hold. 

Februar 3 Vi skulle til at starte på opvarmning til uv-rugby og nogle var allerede 
hoppede i vandet. Skadesramte dykkede ned for at hente en bold (på 4 
meters dybde), da han kom op svømmede han ind til kanten og satte sig 
op på kanten. Der var ingen andre i nærheden af ham, så det kan ikke 
skyldes slag eller lignende. Her fortalte han at han havde sprunget 
trommehinden, og at han kunne blæse vand og luft ud af øret. 
Han fortalte at dette ikke var første gang at det skete for ham. 
Han havde ikke ondt eller følte noget ubehag. Han blev sendt hjem med 
beskeden om at han hurtigst muligt skulle få en øre læge til at kigge på 
det. 

Maj 4 
 
 
 
 
 

Efter 11 dyk havde skadelidte nålestikssymptomer i benene. Efter 1 time 
var symptomer også i armene. Skadelidte fik iltbehandling, og læge ved 
trykkammer blev kontaktet. Efter aftale med lægen sejlede vi til Sharm El 
Sheikh (ca. 2 timers sejlads). Skadelidte blev behandlet med ilt under 
turen (forbrug af ilt 2 x 10 liter). Fra havnen blev skadelidte kørt til 
trykkammer/hospital. Her blev skadelidte lagt i trykkkammer i 4,5 time. 
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Dagen efter igen 4,5 time. Herefter iltbehandling ved tryk svarende til 18 
m dybde i intervaller (ind imellem symptomer på iltforgiftning). Ialt 8 
behandlinger i trykkammer. Flyveforbud til 12. maj, hvor flyvning direkte 
uden mellemlanding kunne ske. Ved hjemkomst stadig symptomer på 
trykfaldssyge. Skadelidte kontaktede efter hjemkomst Rigshospitalet for 
yderligere tiltag. Rigshospitalet mente ikke der skulle iværksættes 
yderlige tiltag; men mente at symptomerne kunne vedvare i op til 2 
måneder. Skadelidte skulle dog kontakte RIGET efter en måned. 
 
Dykker på mellem 38 og 42.4m i 29 minutter, hvor opstigning 
påbegyndes. Planen overholdes og første stop foretages på 21m, så 18, 
15, 12, 9 og 6m. på 6m skiftes til 100%. Efter 54. minutter er jeg fri af 
deko, men bliver 3 minutter ekstra, hvorefter jeg tage et ekstra stop på 
3m i et minut. Efter ca. 2 minutter i overfladen begynder jeg at kunne 
mærke ledsmerter i venstre skulder. Smerterne tiltager og jeg 
påbegynder oxygenbehandling på 100% efter ca 10 minutter - efter jeg 
har fået udstyret af. Efter ca. 20 minutter var smerterne fortaget, og der 
var kun en let prikken tilbage. Ikke mere dykning denne dag, og dagen 
efter var der intet at mærke. 2 faktorer kan være vigtige for hændelsen, 
jeg frøs ret kraftigt fra ca 9m og op, og jeg har en skulderskade som har 
ødelagt meget væv i den skulder smerterne kom. 
Dykkede dagen efter 2 accelerede deco dyk, på dyk 2 fik jeg symptomer 
igen. Gentog oxygen behandling - med samme resultat. 
Dykkede derefter uden deco uden problemer. 
 
På tur til Barsø, Det hele så ud til at blive en god dag, der var helt 
vindstille, ingen bølger ingen strøm og dejlig temperatur. Vores 
dykkerbåd har lige fået en større omgang og sikkerheds kuffert 
opdateret. 
vi besluttede at gå i vandet fra stranden da det skråner jævn nedad, der 
var flere dykkere i vandet, dykkerbåd og en ekstra båd (en af 
medlemmernes ) var klar i overfladen med stby. dykker og bådfører. Vi 
bruger mellem line med overflade bøje. En dykker tog sammen med en 
erfaren instruktør stille og rolig ud fra stranden og det gik fint med mange 
ok tegn ind til de nåede 12-15m. Her tog hun pludselig mundstykke ud, 
(det husker hun også) hun har vejrtrækningsproblemer trykken for bryst, 
Instruktøren sætter omgående mundstykke i munden på hende og 
trykker på knappen så hun får luft, hun får vand i briller, så husker hun 
ikke mere, –Panik Instruktøren trykker på luft knap til tørdragt til 
omgående op stigning og sætter mundstykke i (lige så tit som hun tager 
det ud) og giver luft. Hun kommer hurtig op i dykkerbåd og er nu 
bevidstløs, hun får omgående førstehjælp med ilt (dragt klippes op). SOK 
alarm, helikopter er der i løbet af 10-12 minutter, hun vågner under 
transport i helikopter. 
På rigshospitalet bliver hun scannet, men der er kun lidt vand i lunger, 
hun kommer i tryktank i 5 timer selv om der ingen tegn var på 
trykfaldssyge. En stor tak til klubbens medlemmer som handler hurtig og 
får stoppet ulykken, alt klappede bare.  
Hun har det godt og vil ud og dykke med instruktøren igen, når hendes 
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lunger har det godt igen. 

Juni 7 Vi var seks dykkere der dykkede fra RIB, der lå for anker ved vraget af 
Anders Martin. Vi dykkede tre sammen (uden makkerliner) og der var tre 
i båden som overfladeberedskab. Da vi var kommet ca. 1/3 ind i dykket 
lavede min ene makker fagter og pegede på min mave og begyndte 
derefter at hive i mit udstyr. Jeg skubbede ham væk, fordi jeg troede det 
var mavebæltet på vingen der var gået op, og bad ham lade det være. 
Lidt senere (ca. halvvejs i dykket, hvor vi drejede rundt for at kikke på 
agterenden) lavede samme makker pludselig noget vildere fagter og da 
jeg kikkede ned, så jeg mit blybælte på vej mod bunden tre meter 
længere nede. Jeg svømmede ned mod min makker der fik fat i først mig 
og derefter mit blybælte, som jeg fik i hånden, så jeg kunne blive nede. 
Derefter kom den tredje dykker til og de fik i fællesskab holdt på mig, 
samtidig med at de fik sat bæltet ordentligt på. Vi fortsatte dykket i 
nogenlunde ro og der skete ikke mere end forskrækkelsen. Da vi kom til 
overfladen fortalte min makker, at det han prøvede at fortælle mig først, 
faktisk var at mit blybælte var gået op og at han ville sætte det fast. Men 
da jeg skubbede ham væk, regnede han med at det havde jeg styr på 
det. 

August 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nær ved hændelse 2 i 1, kan betyde du mister overblikket med 
fatale konsekvenser til følge! 
Efter et møde i vores klub, blev vi enige om at rapportere denne 
hændelse, der skete på en dykkertur i Norge. Vi har hørt om lignede 
hændelser, men troede slet ikke, det kunne ske i vores klub. Det gjorde 
det, så derfor denne rapport. 
Fakta: 
5 dages tur i august 2013 med 12 mand og 2 både.  Normal besætning: 
4 mand i den ene båd og 8 mand i den anden. Hytten er placeret ca. 400 
fra havnen. Vejr: Fint vejr sol og svag vind 
Hændelsen sker på 1. dagen på 2. dyk. 
Dykkerstedet: 
En ø med en lille anløbsbro ca. 2 km fra havnen 
Dykkerleder og standby-dykker er i båd 1, 2 hold (4 mand), der netop har 
dykket er i båd 2. Et hold har dykket ud imellem de 2 øer og er pga. 
strøm kommet op på ydersiden af øen uden kontakt med dykkerlederen. 
Den ene af dykkerne får pludselig åndedrætsbesvær og er mørkerød i 
ansigtet, da der svømmes i overfladen rundt om øen for at få kontakt 
med dykkerlederen. Makkeren (B) er bange for, det måske er en 
blodprop eller lignende, men ser ingen anden udvej end at forsøge at 
trække sin dykkerkammerat (A) med rundt om øen. Det lykkes til sidst, at 
komme rundt om øen og få kontakt til dykkerlederen. Båd 2 kommer til 
undsætning og sætter straks imod havnen (ca. 2 km væk) med den 
dårlige dykker (A), der i mellemtiden har fået det bedre. B svømmer selv 
over til båd 1. I mellemtiden er endnu et hold kommet til overfladen og på 
vej op i båd 1. Der er naturlig nervøsitet over hændelsen med den 
dårlige dykkerkammerat. Dykkerlederen glemmer, at han har endnu et 
hold i vandet og får ikke kontrolleret dykkerjournalen, han fik overdraget 
af det hold der stadig er neddykket (første dykkerleder og standby-
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dykker). Ankeret hives op og der sejles mod land. På havnen er der travlt 
med udpakning, skylning og luftfyldning, ligesom 3 mand er gået op til 
hytten for at lave mad.  Ca. 2 timer senere kommer der en gummibåd ind 
i havnen, der sejles af vores dykkerhold: ”I har glemt os”!!! (Der var 
heldig vis tale om et par erfarne dykkere, der ikke var blevet bange). 
Det glemte holds beretning: 
Da de kommer til overfladen tæt ved anløbsbroen ved øen er bådene 
væk. De bliver enige om, at vi nok har gemt os for at drille dem. Da der 
er gået en time, indser parret at de sandsynligvis er glemt. De går op ad 
en sti, der føre til et stort sommerhus, men der er ingen hjemme. De går 
tilbage til anløbsbroen, hvor der ligger en gummibåd med motor og 
benzindunk. De beslutter sig for at ”låne” båden og sejle til havnen. 
 
Alle her iblandt meget erfarne dykkere, er meget rystede over, hvordan 
det kunne ske. Gummibåden bliver hurtigt returneret til sin rette plads og 
hændelsen bliver talt igennem ved en debriefing om aftenen.  
Klubmøde 
En nærved ulykke vi troede umuligt kunne ske i vores klub er indtruffen. 
Efter turen ”gik snakken” i klubben, og hændelsen blev mere og mere 
”mystisk”. Der blev derfor afholdt en klubaften, hvor de implicerede 
dykkere fortalte, hvad der reelt skete ligesom vi fik drøftet, hvordan vi 
kunne undgå det i fremtiden. 
Hvad blev besluttet? 
Der er altid kun én, der har ansvaret og det er dykkerlederen. 
Det fritager ikke standby dykker og de øvrige dykkere for at have et 
medansvar for at sørge for at dykkerjournalen bliver ført og kontrolleret 
inden ankeret hives op. 
På grund af hændelsen med den dårlige dykker, mister alle focus, det er 
menneskeligt, men vi må lære, at der skal fokuseres på rollen som 
dykkerleder uanset hvad der indtræffer. I den aktuelle situation var der 
ikke tjek på, at 5 mand var sejlet ind og at der manglede 2 mand før hele 
holdet var oppe. Dette kunne være undgået ved simpel afkrydsning. 
Procedurerne er gode nok, hvis de bliver taget seriøst og rollen som 
dykkerleder bliver respekteret. Vi fik en alvorlig lærestreg! 
Ingen af deltagerne på turen vil nogen sinde glemme et par kammerater i 
vandet i fremtiden! 
 
Vi var heldige: 
Det var godt vejr 
Det var lige ved en ø 
Det var relativt tæt på land 
Det var et par rolige og erfarne dykkere, det gik ud over 
 
De to dykkere har aftalt at dykke til max 30 meter i max 45 minutter eller 
vende ved 115 bar (hvad end der måtte komme først). De svømmer 
direkte ud fra kysten mellem bøjerne foran søspejderne. Strømmen er 
ved overfladen en halv til en hel knob. Ved 9 meter tiltager strømmen til 
en hel til halvanden knob. Dykker A registrerer tiltagende strøm, men 
regner med at den vil aftage senere, da prognosen har indikeret dette. 
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Ingen af dykkerne anser strømmen for noget problem på dette tidspunkt. 
På omkring 20 meter aftager strømmen til cirka en halv knob, hvor 
dykkerne stadig bevæger sig ret ud fra kysten. De har inden dykket aftalt 
at dykker A tager sig af navigationen. Sigten er middelgod - 4-5 meter. 
Efter 14 minutter giver dykker B tegn til at han er nået 116 bar. De 
beslutter derfor at vende om. Dykker A har på dette tidspunkt 165 bar på 
flasken og 22 minutter til no-deco grænsen. 
Efter 18 minutter registrerer de en kraftigt tiltagende strøm og de sørger 
for at komme så tæt på bunden som muligt. Begge dykkere må arbejde 
noget mere for at holde deres relative position og ikke drive for meget 
med strømmen. Udover at holde fast i bunden i ny og næ kan de stadig 
bruge finnerne. 
Strømmen tiltager yderligere og dykkerne kan ikke længere svømme 
mod strømmen, men må udelukkende bruge bunden til at komme frem. 
Efter ca 5 minutter kommer dykker A cirka 5-7 meter foran dykker B. A 
holder pause, da han fornemmer, at B er et stykke bag ham. Dykker B 
mister ikke A ud af syne. 
Dybden er omkring 14 meter og B lægger mærke til, at han har 35 bar 
tilbage på flasken. Computeren har angiveligt gjort opmærksom på dette, 
men det har han ikke registreret. Dykker B tænker at han skal op til A og 
gøre ham opmærksom på dette omend han skal op i mod strømmen. 
Da B kommer op til A og viser ham computeren tolker A, at der står 45 
bar på computeren, men kan dog se, at minimumstryk alarmen blinker ( 
Dykker A har på dette tidspunk 123 bar tilbage, men overvejer ikke at 
give B sin reserveregulator, da han ikke har lang slange på og frygter at 
et regulatorskifte vil presse dykker B yderligere mod panik. Dykker A er 
bange for at B er nær ved at gå i panik. Dykker A, der har ansvaret for 
navigationen er også ved at være bange for, at de allerede nu er drevet 
langt væk fra nedstigningspunktet. Ingen af dykkerne kan se skrænten 
endnu og dykker A’s vejrtrækning er også begyndt at øges kraftigt. 
Dykker A giver opstigningstegn til B, der bekræfter med et op og et OK. 
B begynder at tage fat i sin bøje, men har ikke overvejet dybde eller 
strøm. Desuden har han kun 9 meter line på. 
Dykker A giver op tegn igen og indikerer, at dykker B ikke skal sende 
bøjen op nu og B venter derfor. Da de forlader bunden har A besluttet, at 
skippe sikkerhedsstoppet fordi han er bange for at have drevet rigtig 
langt væk i lillebælt. Desuden har de begge har haft nitrox på flaskerne 
og ikke været i nærheden af deres deko grænser, så A anser der det for 
bedre at komme hurtigt til overfladen. 
Ved opstigningen følges de ad og har fat i hinanden. Dykker A har 
besluttet at gå direkte til overfladen og da B registrerer at A ikke stopper 
følger han med til overfladen. A lufter ud undervejs, men B kan ikke 
huske at han lukker luft ud af sin vest. De bruger under 40 sekunder på 
opstigningen. 
Dykkerne kommer til overfladen 60 meter fra kysten og cirka samme 
sted fra, der hvor de gik i og konstaterer at der ikke er strøm i overfladen. 
I overfladen får A hovedpine og dobbeltsyn og er klar over, at de er gået 
for hurtigt op. B er også bekymret for at de har skippet 
sikkerhedsstoppet. 
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A tænker at han skal have fat i en ambulance, hvis han ikke får det bedre 
inden de når ind til stranden. 
Inde på stranden A meddeler B at han har brug for ilt og B går i gang 
med at finde noget ilt. Han får kontakt til et par tyskere, der efter et 
stykke tid kan tilbyde ilt fra en flaske. Dykker A har i mellemtiden trukket 
vejret fra sin regulator med nitrox 31.  
B får fat i alarmcentralen, der sender en ambulance. Fra alarmcentralen 
får B at vide, at han også skal trække vejret i sin regulator. Her begynder 
B at kunne mærke, at der er noget galt – han får hovedpine, svimmelhed 
og åndedrætsbesvær. De bliver begge modtaget på skadestuen, hvor 
dykker A bliver sendt hjem og dykker B bliver sendt til Riget. 
A får efterfølgende milde symptomer (hovedpine) og bliver derfor sendt 
til Riget for at få to kammerbehandlinger. B har i alt fået syv 
kammerbehandlinger mod føleforstyrrelser. 
Efter endt behandling har ingen af de to dykkere yderligere mén. 

September 10 Jeg skriver om en Tæt på oplevelse vi har haft i weekenden. 
Først og fremmest ingen er kommet noget til og alle har det godt. Der 
har på ingen tidspunkt være fare for livsfarlig ulykke… 
Vi var 4 dykkere ude for at dykke på et vrag på 20m. Turen der ud gik 
godt og vi fik hurtigt slået vraget. Med GPS og kastet lod med bøje. 
Derefter gik 2 dykkere i vandet med line til forankring på vraget, aftalen 
var at dem i båden derefter skulle fortøjer sig til linen. Dette blev gjort lidt 
for tidligt, da vi ikke kunne se hvornår der er ankeret op på vraget.  
Men hvad vi i båden ikke viste, var at vores dykkere havde bundet til 
loddet på bunden og ikke vraget for at bruge bundtovet som søgeline – 
bøjen var ikke præcis oven i vraget. Så efter ca. 30 min opdager vi i 
båden at vi er drevet ca. 2 sømil mod nord med markerings bøje og 
anker line. Da bøjen jo hele tiden lå hvor den skulle i forhold til båden. 
Andet problem var at vi i båden begge have problemer med søsyge og 
opkast. Så lidt mindre overskud end der burde være på båden.  
Første reaktion efter at vi opdager, at vi ikke lå på vores position, var at 
finde tilbage til vraget og søge efter vores dykkere som skulle komme op 
der efter 40 min i vandet. Vi fandt hurtig til vraget, men ikke vores 
dykkere. Selv om vi vinkede til flere forbi passerende sejlbåde fik vi ikke 
kontakt til dem. Vi besluttede at kaste loddet på vraget igen. Men 
Murphys lov have valgt at være på tilstedet, så vi fik tovet i skruen. 
Derefter ringede vi efter hjælp og SOK var ude inden for 15 min. Der var 
kontakt til vores dykkere på under 5 min og vi kunne tage dem ombord i 
båden og sejle hjem. Alle havde det godt, bortset fra søsyge. 
Vi har efterfølgerne snakket oplevelsen igennem og set på hvad vi kan 
lære af det: 
1. Vi skal skifte til søkort (på sidescanner) når vi er sikre på at vraget er 
slået. Det gør det nemmere at se om båden driver. 
2. Bundtov til vraget må aldrig bindes til markeringsbøje. 
3. Kommunikation mellem dykkere og overflade omkring hvornår der er 
bundet på skal forbedres. Det er besluttet at vi skal have en SMB bøje 
(lukket) til signaler, når der er bundet på.  
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Her er også en rapport fra BSAC over deres hændelser i 2013.  
 
Et hurtigt resume viser at de har haft 263 hændelser hvilket igen ligger under deres års 
gennemsnit, men det skyldes ikke at de engelske dykkere er blevet bedre. Grundet 
generelt dårlig sommer i UK er der foretaget langt færre dyk end normalt og dermed også 
færre hændelser. Hovedparten af disse er foregået fra april til oktober, de 3 største poster 
er: dykkersyge, båd –og overfladeulykker samt ukontrolleret opstigning. Der var 14 
dødsulykker mod et gennemsnit på 15 over de sidste 10 år. 5 af disse var medlem af 
BSAC. 2 dykkede alene, så årsag kendes ikke. De fleste ulykker ser ud til at være opstået 
i overfladen og indtil 10m. dybde. Det er stadig farligst at være en mand over 50 rent 
statistisk, da 8 ud af de 14 omkomne tilhørte den gruppe. Hvis du vil vide mere, ligger 
rapporten til fri læsning på hjemmesiden. 
 
 
Med venlig hilsen 
Ken Bordig, Sikkerhed 
 
Teknisk Udvalg 


