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Tæt på hændelse "Dykkerleder Lillebælt" 

Offentliggjort december 2016 

 

Turen gik til Lillebælt og det var en flot dag med klar himmel og næsten ingen vind, så perfekt 

vejr til dykning. Vi skulle dykke fra stranden ved Ammoniak havnen. Før dykket blev 

sikkerhedsbriefing af dykkerleder gennemgået sammen med information om standby-dykkers 

opgaver og standby-dykkerline tjekket. Så grundlæggende var alt efter planen roligt og det 

tegnede til at blive en stille rolig og god dag med dykning og hygge på stranden og styr på 

sikkerheden. 

 

Holdene bliver sendt i vandet løbende og der er 3 hold ude samtidig, mens det nærmer sig 

frokost.  Dykkerlederen og standby-dykker spiser frokost ved dykkerbasen og sammen med de 

øvrige, der står på stranden mens de holder blikket mod vandet, men da vejret er godt og det er 

ukompliceret dykning slappes af og stemningen er afslappet og der bliver snakket. 

 

Set fra dykkerleder: 

Hold 1 og 2 kommer ind, og hold 3, som er hhv. en instruktør og elev, der skal lave dybdedyk til 

18 meter, er stadig i vandet. 

Hold 3 kommer op og signalerer OK og begynder at svømme de sidste ca. 40 m ind til stranden.  

Tiden i overfladen skrives i loggen, og man kan nå at tale lidt sammen med dem ved siden af og 

tygge en rugbrødsmad. Da det er roligt og alt går fint, kigges væk et kort øjeblik for at se hvad 

der foregår på stranden, og det næste jeg pludselig opdager er, at instruktøren kraftigt signalerer 

fare ca. 30 m ude, mens eleven ser ud til at forsøge at holde sig oppe og på vej i panik.  

Standby-dykker er hurtigt klar med standby-dykkerline og svømmer ud og får bjærget eleven 

ind, så han kan bunde. 

 

Set fra instruktøren: 

Jeg kommer op og alt set OK ud, så vi signalerer OK til dykkerleder, der besvarer.  

Eleven blæser mere luft i vesten, men pludselig synker han umotiveret og bliver grebet af panik, 

da han ikke kan skabe opdrift. Jeg griber fat i eleven for at holde ham oppe mens han kæmper 

for at få opdrift. Da BCD en har fungeret fint under dykket forsøges det at fylde luft i den, men 

der kommer ikke opdrift. I samarbejde med standby-dykker tages blybælte af, og eleven kan 

bjærges ind, mens jeg tager blybælte med ind.  
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Pointe: 

Hvad skete: Da eleven blæser luft i BCD’en i overfladen, sker en fejlfunktion, så den lukker luft 

ud hele tiden og der kan ikke skabes opdrift. Både elev og instruktør har svært ved at forstå hvad 

der sker, for BCD’en har fungeret på hele dykket, men den virker nu pludselig ikke.  

Eleven bliver ved med at fokusere på BCD'ens manglende funktioner, i stedet for at bruge den 

mulighed, der er for at smide blybæltet. 

 

Hvad var godt: Hurtig reaktion af standby dykker og bjærgning af dykker samt bly med 

instruktøren 

 

Hvad kunne være bedre: Dykkerlederen slapper af og småsnakker og holder ikke fast øje med 

dykkere i overfladen  

 

Så en almindelig og rolig dag, hvor alt fungerer, kan hurtigt vendes til en TÆT-PÅ situation 

med en dykker i fare. 

 

 

 


