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Episode oversigt for 2017 
 
 
Nedenstående er en oversigt over de 5 episoderapporter der er indsendt til TU. TU har der 
ud over selv registreret 2 mere. Vi har desværre haft 2 episoder med fatal udgang.  
TU registrerer rapporter fra alle danske og udenlandske dykkere i dansk farvand og 
danske dykkere i udlandet. 
Læs rapporterne og brug dem til at lære fra andres uheld. De har haft mod og velvilje til at 
dele deres oplevelse og det mindste vi kan gøre, er at bruge informationen til at undgå at 
komme ud for det samme. 
 
Vi, i TU vil gerne takke dem der har indsendt rapporter og vil gerne appellere til at flere 
indsender episoderapporter til os. Jeg har lavet rapporten således, at så meget af 
indberetterens tekst er med, dog i anonym form. 
Det giver jo ikke belæg for de store statistiske beregninger og der er igen i år ingen rød 
tråd, men flere forskellige hændelser. Disse ses beskrevet i nedenstående skema. 
 
Bemærk at det er muligt at udfylde og sende episoderapporten direkte fra DSF 
hjemmeside, det for at gøre det lettere for jer derude i klubberne.  
Denne oversigt vil også ligge på DSF hjemmeside under Teknisk Udvalg. 
 
 
Måned  Beskrivelse af episode 
Februar 1 Underafkølet dykker 

Vejrudsigten pegede på bedste forhold ved Trykkerdammen, så det var 
her vi besluttede at køre op. Da vi ankom var der allerede flere andre 
dykkercentrer i gang med diverse kursusdyk, så selv om vi var uden 
overflademandskab, var vi trods alt ikke alene. 
 
Nå men da vi jo kun var 2, tog det ikke længe at få udstyr på og komme i 
vandet. Vi svømmer ud til en 7-8 meter, efter 30 min var vi lidt kolde, 
vandet var jo kun 0 grader. Vi svømmer ind til land igen, sidder i 10-15 
min, for derefter at tage et dyk mere. Vi finder en 15-16 meters dybde, 
hvor der var dejlig behageligt varmt under springlaget, hele 4 grader! 
Efter en 25-30 min svømmer vi ind ad mod land igen. Fine dyk begge to! 
 
Da vi så kommer ind på land, sker der så en episode som jeg egentlig 
gerne vil dele. Da vi er på vej op fra badebroen, går der en anden dykker 
foran og klynker, og tydeligvis ikke har det godt. Der er umiddelbart ikke 
nogle af dem hun er kommet med, som er tilstede til at tage sig af hende 
udover en tilskuer, så vi tager selvfølgelig hurtig initiativ til at hjælpe. 
Kvinden hyperventilerer og er ret panisk, så vi, begge stadig iført 
dobbeltsæt, får kvinden sat ned, og hurtigt hjulpet hende af med sin 
BCD. Vi prøver at tale kvinden til ro, i forsøg på at få stoppet denne 
hyperventilering, men det er umiddelbart ret svært når vi ikke kender 
kvinden. I mellem tiden er en anden dykker kommet til, som så viser sig 
at være hendes med kursist. Begge i gang med Open Water certifikat. 
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Hun fortæller os, at hun var lettere panisk hele vejen ind ude fra vandet, 
og at hun har beklaget sig over at hun frøs rigtig meget. Det skal lige 
nævnes, at kvinden var i tørdragt, så selv dette er ikke en garanti for at 
holde varmen om vinteren. Hun får så talt sin medkursist til ro, så vi kan 
få hætten af hende, så hun igen kan trække vejret ordentligt. Igen 
kommer der så endnu en person til hjælp, som viser sig at være 
ambulanceredder til dagligt, hurtig finder et folietæppe frem, så kviden 
kan få varmen igen. Først efter en 5 minutters tid, kommer kvindens 
instruktør op på land, og kan åbne for deres bil, så hun kan komme ind 
og få varmen igen. Instruktøren virkede slet ikke urolig over situationen, 
egentlig bare som om det ikke var noget slet. Kvinden blev hjulpet ind i 
bilen og fik varmen lidt tid efter.  
 
Vi var ikke i tvivl, hun havde det rigtig skidt da hun kom op på land, og 
der var slet ingen til at hjælpe hende. Som jeg ser det, var der flere ting 
som gik galt for denne gruppe dykkere. For det første havde de ingen til 
at hjælpe hende da hun var kommet i land og var rigtig dårlig. Stor fejl. 
En anden fejl var af hendes instruktør, som tydeligvis ikke var 
opmærksom på sin kursist tilstand, da hun blev sendt mod land. Kvinden 
havde angiveligt beklaget sig over at fryse allerede ude i vandet, 
hvorefter instruktøren vælger at ignore eller overhøre dette, og sender 
kvinden alene tilbage. En tredje fejl var at de havde kursister enten 
siddende i udstyret eller stående og vente i vandet, så de var klar til det 
blev deres tur. Føj hvor må det have været koldt! 
Det er selvfølgelig meget nemt at pege fingrer når man kommer udefra 
og ikke har fulgt hele processen, jeg har jo ikke nogen idé om, hvordan 
kvinden har været under sin svømmehalstræning og normalt reagere på 
vand. Jeg er dog ret sikker på at kvinden havde en forfærdelig oplevelse 
af at dykke, og det skulle ikke undre mig, hvis hun ikke kommer ud at 
dykke igen. 
 
Det blev en lidt længere beretning end jeg egentlig havde tænkt mig, 
men jeg syntes det var vigtigt at dele. 

Juni 2 
 
 

Dykker død efter ulykke (Uddrag fra aviser) 
En 50 årig tysk mandlig dykker var ude og dykke i Lillebælt med en 
kammerat. På et tidspunkt mistede de kontakten til hinanden og 
efterfølgende blev dykkeren fundet livløs i overfladen. Dykkeren blev 
bragt på hospitalet og senere erklæret død ved drukning. Flasken var 
ved undersøgelsen tom og der er ikke konstateret nogen fejl på udstyret. 

Juli 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprunget højtryk slange Miflex 
Omstændighederne: På et dyk på Gozo, hvor vi er 5 dykkere, står jeg 
som sidste mand tilbage på land. Jeg åbner for flasken og ifører mig 
flaske og BCD. Idet jeg står på kanten og skal til hoppe i – lyder et højt 
smæld ved mit højre øre efterfulgt af kraftigt blæs. Jeg river udstyret af 
og får lukket for tanken. 
Herefter kan jeg konstatere at min Miflex slange er sprunget. 
Efterfølgende informerer Miflex mig om at deres højtryksslanger skal 
skiftes hver 3 år. 
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UV-jæger fanget i bøjeline 
Omstændighederne: UV-jæger / fridykker svømmer alene med bøje 
fastgjort i blybæltet. Linen er en 4mm. tynd latexslange, der vikler sig om 
begge ben og finner. Bæltespændet går op og latexlinen trækker dykker 
mod bunden. Kan klamre sig til bøjen, men ikke selv komme i land ved 
egen kraft, eller frigøre sig. Har ikke kniv med. Mister maske, snorkel og 
harpun. 
Sender SOS signal med håndlygte og råber på hjælp. Bliver observeret 
af tilfældigt tilstedeværende UV jæger, der frigør benene og finder maske 
og snorkel, så uheldsramte kan svømme for egen kraft. Hjælper bjærger 
blybæltet og harpun. 

September 5 
 

Gasskifte 
Omstændighederne: Under trimix-dyk til 48 meter, vælger jeg den 
forkerte dekogas ved gasskifte i 20 meters dybde, jeg vælger Nx 80 isf 
Nx 50 – min makker kigger undersøgende flere gange – hvorefter jeg 
bliver opmærksom på min betjeningsfejl og skifter umiddelbart til den 
korrekte gasblanding – og uddykning fortsættes iht. Plan. 
 
Makkers beretning: På trimix dyk ved skift til første deko-gas Nx50, 
foretog jeg først gasskift, hvor efter makker skulle skifte sin gas. Makker 
viste gassen hvor teksten ikke var tydelig. Jeg accepterede gassen og 
gav ok uden dog at have se tekst på flasken. 
Da gassen var skiftet, svømmede jeg tættere på for at se tekst på 
flasken tydeligt. Her så jeg at det var Nx 95 der var skiftet til på 20 meter. 
Jeg gjorde tegn til makker om fejl, som umiddelbart og hurtigt skiftede 
tilbage til bundgas og derefter Nx50 gassen. Resten af dykket gik efter 
planen. 

Oktober 6 Dykker død efter ulykke (Uddrag fra aviser) 
I forbindelse med en dykker tur ud for Maltas næststørste ø, Gozo, er en 
73-årig dansk mand omkommet. Omkring klokken 11 fik det lokale politi 
anmeldelsen om, at en mand oplevede problemer i forbindelse med et 
dyk omkring øen Gozo. Politiet satte straks ind med dykkerhold og 
redningsbåde - men det lykkedes dem først at finde manden klokken 
18:45 og da var han druknet. 

November 7 Dykkerlopper kulde dehydrering trykkammer 
Omstændighederne: Dykning på Ada (vrag på 42m.) for lidt søvn (4 timer 
på færge), hårdt arbejde inden og efter dykket (meget udstyr med). Frøs 
meget under dykket grundet at dragtgas løb tør og skiftede til baggas 
med trimix på. Lå 22 min. på deco med kramper i benene. Fik kløe og 
ondt i senerne på bagsiden af knæet dagen efter, men tænkte, det ikke 
var det og ventede til mandag morgen med at ringe til trykkammeret på 
Rigshospitalet. Kom i trykkammer i lidt under 7 timer på først 18m. med 
rent ilt, derefter til 9m. Efterfølgende dag i små 2 timer på 13m. med ren 
ilt. Symptomer er nu helt væk. 
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Her er også en rapport fra BSAC over deres hændelser i 2017.  
 
Et hurtigt resume viser at de har haft 205 hændelser hvilket igen ligger under deres års 
gennemsnit. Hovedparten af disse er foregået fra april til oktober med top i juli, de 4 
største poster er: dykkersyge, ukontrolleret opstigning, skade/sygdom, samt båd –og 
overfladeulykker. Der var 11 dødsulykker mod et gennemsnit på 13 over de sidste 10 år.  
2 af disse var medlemmer af BSAC. Der har i år været 7 dødsfald, hvor dykkeren er blevet 
bevidstløs under vandet. Det gør at man mistænker flere tilfælde af IPO (lunge ødem) og 
BSAC vil nu prøve at kikke nærmere på de sager og forebyggelse.  
De fleste ulykker ser ud til at opstå i overfladen eller tæt på overfladen.  
Det er stadig farligst at være en mand over 50 år rent statistisk, da flertallet af de 
omkomne tilhørte den gruppe.  
Hvis du vil vide mere, ligger rapporten til fri læsning på hjemmesiden. 
 
Husk at du aldrig kan have for meget øvelse og at hvis du bliver inden for dine egne 
personlige grænser, jo mere sandsynligt er det, at du kan fortsætte med at nyde din 
dykning. 
 
Med venlig hilsen 
Ken Bordig, Sikkerhed 
 
Teknisk Udvalg 


