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Det er andet dyk, og dykkerholdet består af en tre-stjernet dykker, der er hjælpeinstruktør, og en 

et-stjernet elev, der skal ud på sit sidste uddannelsesdyk til 18 meter. De påbegynder dykket ned 

langs ankertovet til 9 meters dybde. De har overfladebøje med 20 meter line bundet fast til deres 

mellemline. Der er fint læ, så der er ikke nævneværdige bølger på dykkerstedet. I RIB’en er 

bådfører/dykkerleder og standbydykker (begge M2 instruktører) og nogle elever. 

RIB’en følger i lavest mulige gear holdet ud mod de 18 meter ved at være i nærheden af 

overfladebøjen. Lægger sig fint fri af bøjen, sætter i frigear, og bliver derefter uopmærksom, 

mens der bliver pillet ved instrumenter. 

Lidt efter bliver bådfører gjort opmærksom på, at vi trækker afsted med bøjen.  

Bådførers straksreaktion er at slå bak for at stoppe fremdriften. Dette bevirker at bøjelinen bliver 

snoet op om skruen. 

Bådfører stopper derefter straks motor, løfter denne ud af vandet og går i gang med at vikle fri.  

Linen er viklet rundt om skrueakslen og gøres let fri. Derefter opdager vi at linen er skåret eller 

revet over på den del der går ned mod dykkerne. Vi får bundet de to ender sammen igen og 

opdager derefter at mellemlinen nu er kommet op i overfladen (uden dykkere). Vi antager at vi 

har fået trukket linen af dykkerne. 

Standbydykker spørger om han skal sættes i vandet og kigge til dykkerne. Vi betragter deres 

luftbobler og ser de svømmer indad, så vi beslutter at nøjes med at observere dem. 

Lidt efter kommer dykkerne til overfladen, signalerer OK, men vil hentes. 

Dykkerne melder at de netop havde vendt og startet dyk ind mod land igen, da de pludselig 

bliver trukket afsted og hevet op i vandsøjlen. Det lykkedes både elev og makker at koble fra og 

søge sammen igen. De beslutter sig til at fortsætte dykket indad, men efter lidt tid er den ene på 

50 bar luft, og de laver en opstigning. 

Alle er uskadte og vi får snakket episoden igennem. 

 

 


