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 Tæt på hændelse "Langt" dyk der gik galt. 

Offentliggjort april 2016 

Det var første gang en gruppe elever (fridykker introhold), skulle dykke 50 meter. 

Instruktørens ordre lød meget klart, "50m og hvis der er overskud en vending, ikke mere”. 

Samtidig havde sikkerhedsdykkerne fået besked på at ligge lige bag ved atleterne. 

Eleverne dykkede 3 ad gangen med hver deres personlige sikkerhedsdykker. Både elever og 

sikkerhedsdykkere er nye fridykkere. Alle havde været igennem et sikkerhedskursus. 

En anden instruktør, som ikke er med i undervisningen observere en atlet dykke uden 

sikkerhedsdykker ved 25 meter mærket (50 meter bassin). Sikkerhedsdykkeren halser  

3 - 5 meter efter. 

Den anden instruktør hopper op af bassinet og følger atleten fra kanten. 

Undervejs fra 25 til 50 meter fortæller instruktøren sikkerhedsdykkeren, at han skal være tættere 

på atleten. 

 

Ved 50 meter laver atleten en vending. Han stopper ikke op, men dykker videre.  

Det gør instruktøren meget opmærksom. 

Ved 65 meter kommer atleten op og stiller sig på bunden (1,2 meter dybt). Med det samme kan 

instruktøren se, at atleten ikke har kontrol over situationen. Før sikkerhedsdykkeren når at 

reagere er instruktøren hoppet ned/hen til atleten, som ved instruktørens ankomst besvimer 

(Black Out). 
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Instruktøren påbegynder med det samme Blow-Tap-Talk og tager atletens maske af. Efter 3-5 

sekunder trækker atleten selv vejret igen.  

Og efter at blive bedt om at åbne øjnene sker dette også. 

Efter yderligere 10 sekunder kan atleten selv gå ind til kanten og hvile sig. 

Efterfølgende snakkes situationen igennem med både instruktører, sikkerhedsdykker og atlet.  

Alle er enige om vigtigheden i at udføre øvelserne som aftalt og ikke tro, at man kan noget 

ekstra.  

Instruktørerne vil fremover indskærpe vigtigheden i at dykke de nævnte distancer og ikke 

længere. Aftaler skal altid overholdes for, at sikkerheden kan være i orden. 

 

 


