
 

 Tæt på, nær ved ulykke 

Side 1 af 2 

 

 

 

Tæt på, nær ved ulykke! 

Offentliggjort juni 2014 

 

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.  
Episoden drøftes/ gennemgås. Eleven udtaler, at der ikke er sket nogen skade. 
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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 hændeligt 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. 
 
Efterfølgende: 
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. 

 


