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Sportsdykkerens juni udgave 2014. 
 
Nær ved ulykke! 

Involverede:  
Ny elev: Pige 11år. 
 
Aftenens primære instruktør: Delfin dykker Træner 
Aftenens sekundære instruktør: Delfin dykker Træner. 1*Snorkel dykker 
instruktør.  
 
Sted for nær ved ulykken, Svømmehal. 
  
Nær ved ulykkens omfang, tæt på drukning/ trukket under vandet af bly vægt. 
 
Hændelsesforløbet: 
Ny elev deltager første gang i undervisning. Diverse undervisning foregår i 
bassinets lave ende, med succes. 
Undervisningen flyttes til den dybe ende.  
Der laves Jack Knife neddykning, med koldbøtte igennem ring, med succes. 
 
Og så laves der den øvelse, hvor nær ved ulykken opstår. 
Det er en øvelse hvor der på bunden ligger et blybælte på 11 Kg. Hvor i der er 
bundet et stykke tov, som er bundet til hanken i en spand. Spanden tømmes for 
luft, og stilles omvendt, med bunden opad. Øvelsen går ud på, at lave en 
neddykning, lave en udånding under spanden, (Der skiftes mellem eleverne, efter 
tur), indtil luften fortrænger vandet, og der opnås positiv opdrift. Indtil spanden 
flyder i overfladen, med blybæltet hængende neden under. 
Denne øvelse, blev gennem ført 2-3 gange, med succes. 
Eleven spørger om, spanden igen skal tømmes for luft, således, at enheden igen 
synker mod bunden, og får lov til, at gøre dette. 
Også er det, nær ved ulykken sker. 
 
Det skal lige nævnes, at eleven har en badedragt af den type, hvor der en smule 
ben forneden.  
I det eleven vender spanden rundt, så den tømmes for luft, og dermed mister 
opdrift, synker enheden mod bunden, og uheldigvis hægter enden af hanken i 
spanden (Krog form) sig fast i det ene bukseben i elevens badedragt. Det 
medfører, at spanden som synker mod bunden, trækker eleven under vandet. 
Sekundær instruktør ser dette, laver en neddykning, griber om eleven, og 
svømme op til overfladen, med eleven. Råber til primær instruktør om, at få fat i 
spanden, for at aflaste eleven. Primær instruktør, fanger ikke lige situationen, 
men ved gentagelse af beskeden, opfanges situations alvor. Og laver en 
neddykning, og får styr på spanden. Eleven bringes på land.  
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Episoden drøftes/ gennemgås. Eleven udtaler, at der ikke er sket nogen skade. 
Eleven led ikke nogen fysisk overlast ved denne uheldige hændelse, under denne 
meget beklagelige, nær ved ulykke. Eleven blev lettere rystet af denne oplevelse. 
Heldigvis var moderen til eleven i svømmehallen, i gang med, at svømme og 
kunne efterfølgende overtage, med moderlig omsorg. 
 
Umiddelbart efter drøftes episoden i mellem de instruktører der er til  stede 
denne aften. 
 
Konklusion:  
Et hænderligt uheld, der ikke må ske igen. 
Hanken i spanden skal fjernes. Og der monteres et stykke snor/ tov i stedt for. Så 
der ikke kan forekomme en ”krogning” igen.  
Eller spandens hank, enden af hanken bøjes så meget ind, så der ikke længere er 
en ”krog form”, på ydersiden af spanden. Evt. en spand hvor enden af hanken går 
ind i spanden. 
Med dette tiltag, bør øvelsen også kunne bruges fremover. 
 
Da der også var forældre til nogle af de andre elever tilstede i svømmehallens 
modsatte ende, blev de ved undervisningens afslutning, orienteret om episoden. 
De havde kunnet fornemme, at der var sket noget, men havde på ingen tidspunkt 
observeret noget der mindede om hektiske handlinger, og da slet eller noget der 
kom i nærheden af panik. De var trygge ved håndtering af episoden. 
 
Efterfølgende har aftenens primær instruktør, dagen efter haft telefonisk kontakt 
med moderen til eleven. 
Eleven havde allerede på hjemturen i bilen, udtalt, at hun var klar til næste 
fredag, til at deltage i undervisningen igen. 
 
Efter følgende: 
Eleven deltager fortsat meget aktiv i undervisningen, med stor fornøjelse. 
Vi håber, at denne episode, ikke kommer til, at gentage sig. 
Hverken her i klubben eller andre steder. 
TÆNK PÅ SIKKERHEDEN. OG VÆR KRITISK – OGSÅ MED DETALJERNE. 

 

Tæt På konkurrencen 
I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der 
offentligøres i Sportsdykkeren.  Har du en Tæt På episode du gerne vil dele, men 
blot har svært ved at få skrevet teksten, så hjælper vi gerne med dette. Vi kan alle 
lære af hændelserne, derfor vil vi gerne have dine oplevelser. Send dem til tu-
sikkerhed@sportsdykning.dk.  
 
HUSK en Tæt På hændelse er ikke kun når det går galt, men alle utilsigtede 
hændelser. 

 
 

mailto:tu-sikkerhed@sportsdykning.dk
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Teknisk instruktør seminar 

Den 14. juni 2014 afholdes et teknisk instruktør seminar, med temaet: 
"Hvad vil vi med teknisk dykning i DSF?" 

Arbejder vi i den rigtige retning? Har vi fokus på de rigtige ting? Får vi solgt den 
vare vi har? Er det den rigtige vare vi har? 
Er du Teknisk Instruktør og vil du have indflydelse på hvilken retning TU skal 
arbejde videre med. Så mød op. 
Seminaret starter kl. 10:00 et sted i Århus, hold øje med Kalenderen på 
www.sportsdykning.dk for nærmere detaljer.  

 
 
 
Episode oversigt for 2013 

Der er indberettet 10 episoder i 2013, som alle kan læses på 
www.sportsdykning.dk klik på Udvalg – Teknisk Udvalg – Sikkerhed. Vi vil gerne 
sende en stor tak til alle der har indsendt, og samtidig en bøn om at vi får flere 
indberetninger i 2014. Det er vores ønske, at modtage så mange indberetninger, 
at vi kan bruge dem til et statistisk analyse arbejde, for derved at sætte fokus på 
områder med mange episoder.  
Vi hører også fra mange dykkere, at episode rapporter er noget der læses med 
meget stor interesse. 
HUSK du kan let indberette episoder ved at udfylde skemaet på 
www.sportsdykning.dk klik på Udvalg – Teknisk Udvalg – Sikkerhed. Og vælg 
Elektronisk indberetning. 
 
 

 BSAC Diving Accident report 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. 

 

http://www.sportsdykning.dk/
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Nye Certifikater 
 Siden sidst har TU certificeret følgende, vi ønsker dem alle tillykke.  

 
Juniortræner 1: 

Henriette Bardrum – Allerød Sportsdykkerklub Orca 
Christina Christensen - Allerød Sportsdykkerklub Orca 
Kasper Løwe Olsen - Allerød Sportsdykkerklub Orca 
Jens-Peter Bentin - Allerød Sportsdykkerklub Orca 
Inge Sondrup - Sportsdykkerklubben Ægir 

 
Juniortræner 2: 

Peter Stenkilde - Allerød Sportsdykkerklub Orca 
Jan Opstrup – Skivedyk 
Erich Børner – Skivedyk 

 
Juniortræner 3: 

Klaus Hamkens – Sportsdykkerklubben Ægir 
 
2 stjernet snorkeldykkerinstruktør 

Frederik Sukstorff - Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Henrik M. Jensen - Roskilde Frømandsklub 
Natalia Petersen - Aktiv Fredericia 
Thyge Bollmann - Poseidon Als 
Tobias Lykke Pinndal - Herlev Dykkerklub Jernlugerne 
Valdemar Mørkeberg Mikkelsen - Skovshoved Undersøiske Gruppe 
 

Ny Snorkeldykkerhåndbog 
Der er nedsat en arbejdsgruppe til at skrive en ny snorkeldykkerhåndbog. 
Snorkeldykkerhåndbogen bliver en illustrativ bog som dækker de tre 
snorkeldykkercertifikater 1, 2 og 3-stjernet, og stiles til aldersgruppen 8-14 
år. 
Rammerne for bogen er på plads sammen med indholdsfortegnelsen, og det 
første kapitel er allerede skrevet. Arbejdsgruppen forventer at kunne 
præsentere hovedlinjerne i bogen og den resterende tidsplan på årets 
instruktørkonference den 22. november 2014 i Vingsted. 
 

Kompressor, - hvilke krav stilles til "fyldere"? 
En klub har sendt Teknisk udvalg ovennævnte spørgsmål, vi svarende 
følgende: 
Anlægget skal være opsat / serviceret af en certificeret person på den 
pågældende kompressor. 
 
I skal have en liste over fyldepersonale og en protokol med underskrifter, på 
at de har modtaget undervisning i anlægget. 
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Der skal være en brugermanual på dansk, en nødprocedure ved evt. uheld, en 
servicejournal og en fyldejournal. 
  
Fyldepersonale skal være fyldt 18 år. 
I kan godt selv holde et kursus, men i skal have en dokumentation for 
undervisningen, så i kan bevise hvilken undervisning fyldepersonalet har fået. 

 
Klubbesøg 2014 

Teknisk Udvalg er ved at fastlægge de sidste klubbesøg for 2014, så har du 
ønske om at vi kommer forbi din klub så skriv til tu-
formand@sportsdykning.dk  

 
 
 
Ny hjemmeside 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSF har fået en ny hjemmeside, og dermed har Teknisk Udvalgs ”område” af 
hjemmesiden også fået et nyt design.  
Vi har benyttet lejligheden til at omskrive og opdatere en hel del af de 
informationer der lå på den ”gamle” hjemmeside. Du opfordres til at gå på 
opdagelse, surfe rundt og se den mangfoldighed af informationer, der kan 
findes på vores hjemmeside.  
I den skrivende stund er vi ikke helt færdige med alt, men vi arbejder på at nå 
det inden sommerferien.  
P.g.a. noget teknisk er siden, hvor du som instruktør kan hente teoriprøver, og 
filer fra arbejdsgrupperne ikke ændret / indarbejdet i den nye hjemmeside. 
Du skal blot logge ind via den nye hjemmeside og efter et par klik er du inde 
på den.  

 

mailto:tu-formand@sportsdykning.dk
mailto:tu-formand@sportsdykning.dk
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Nyt fra Boggruppen 

Status på lærebøgerne til CMAS *, CMAS **, CMAS***, Nitroxhåndbogen og 
Gasblender Håndbogen 
Der arbejdes med at forbedre vores lærebøger. 
CMAS * - Grundlæggende sportsdykning. Der er ikke planlagt nye oplag af 
grundlæggende sportsdykning før slutningen af 2015 eller begyndelsen af 
2016.  
 
CMAS ** - Videregående sportsdykning, har størst behov for en opdatering. 
Næste udgave forventes udkomme i 2015, hvor der vil være væsentlige 
opdateringer til flere kapitler i bogen. 
 
CMAS *** - Avanceret sportsdykning vil udkomme i næste oplag, når der er 
behov for genoptrykning. Der er ikke planlagt væsentlige ændringer.  
 
Nitrox håndbogen. Næste oplag kommer i 2014. Der vil kun være rettelser af 
mindre fejl. 
 
Gasblenderhåndbogen. Der er ikke planlagt væsentlige ændringer i bogen. 
Næste oplag vil kun omhandle rettelser af identificeret fejl og mangler. 
 
Hvis du har bemærkninger til bøgerne 
Bemærkninger, kommentarer, påvisning af fejl m.v. er altid meget velkommen. 
Send dem til tu-bog@sportsdykning.dk. Dine bemærkninger vil blive taget 
med i de overvejelser, som vi løbende tager omkring opdateringer af bøgerne, 
og dit bidrag vil medvirke til at gøre vore lærebøger endnu bedre. 
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