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FORORD

SNORKELDYKKEnHANDBOGEN er trenkt, bf,de som en teoribog
for interesserede snorkeldykkere og som en opslagsbog.
Uddannelsen tager sigte ph, at erhverue et af de internationalt aner-
kendte CMAS Snorkeldykkercertifi kater.

Bogen indeholder den teori, som en snorkeldykker bsr kende til og
giver samtidig viden om de aktiviteter og udfoldelsesmuligheder,
man kan dyrke som snorkeldykker.
Den indeholder desuden en del generelle oplysninger, om sikker
ferdsel i ibent vand.

Bogen er udarbejdet og udgivet af Dansk Sportsdykker Forbund.

En af Dansk Sportsdykker Forbunds pionerer, Otto Lerris, havde
dette motto for uddannelsen:

Forled ikke nogen til at dykke, men vejled enhver der absolut vil.

Med andre ord: Dykning er ikke noget man bare giver sig i kast med,
men er noget, man skal lrere.

Idrrettens Hus, Aprit 1995



1.. ABC-UI)STYR

Da vor menneskelige organisme, ikke er egnet til lengere tids ophold

under vandet, er det nsdvendigt for os at anvende dykkerudstyr.

Formilet med dette kapitel er, at gennemgi udstyret i teknik, virke-

mide og vedligeholdelse. Selve anvendelsen af udstyret, vender vi

tilbage til i kapitel 8.
Den vordende sportsdykker vil meget snart opdage, at der er et

veld af udstyr pi markedet. Vi vil ikke her gi i detaljer om, hvad der

er nsdvendigt eller mindre nsdvendigt, godt eller mindre godt udstyr,

men vil anbefale begynderen at alliere sig med sin instruktar, eller

erfarne kammerater, nir der skal anskaffes dykkerudstyr.

1.1. Dykkermasken
Med dykkermasken, har vi mulighed for, at se klart under vandet.

Arsagen hertil er, at vandet holdes vrk fra ojnene. Dykkermasken er

opbygget af en >gummikasse<<, der omslutter vore ajne og nrse af-

sluttende med et frontglas, som vi kan se igennem. Frontglasset bor

v&re fremstillet af hrrdet eller lamineret glas, siledes at det vanske-

ligt vil kunne knuses ved overlast.
Masken bsr vnre konstrueret siledes, at man kan udligne trykket

under neddykning, ved at holde sig for n&sen og presse luft til mel-

lemsret. Masken holdes pa plads med en nakkerem, som er justerbar.

Man har mulighed for, at korrigere sit syn med brilleglas, idet disse

kan pikhdes indersiden af frontglasset. Endvidere kan man anskaffe

masker, hvor selve brilleglasset udgor frontglasset. Sidstnevnte me-

tode er den mest almindelige, men ogsA den dyreste. Der er optikere,

der har specialiseret sig i indsretning af brilleglas i dykkermasker.

Man kan man stsde pi en form for >legetojsmasker<<, der med en

pisat snorkel dekker bide dykkerens n&se og mund. Disse er pi
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grund af det sikaldte >skadelige< luftrum farlige at anvende og kan
give kulweilte forgiftning.

Nflr man skal vrelge sin maske, er det vigtigt, at den passer godt til
ansigtet, at den giver et godt klart udsyn, samt, at den har en lille vo-
lumen. For at sikre sig, at masken passer godt til ansigtsformen, kan
man pror'te at holde den pi plads uden nakkerem, udelukkende fast-
holdt ved et svagt undertryk, der fastholdes ved at man lukker af for
n&sen efter at have >>snust<< lidt ind. Hvis der siver luft ind ved mask-
ens gummikanter, siledes at den ved denne prove falder al mi pas-
formen anses for at v&re for dirlig, og en ny type maske mh afpra-
ves.

Maskens volumen har betydning ved snorkeldykning, da det rum,
som skal trykudlignes, skal v&re sfl lille som muligl.

Snorklen er et hnderar, hvormed dykkeren kan trekke vejret, svom-
mende i overfladen med ansigtet vendt mod bunden. Snorklen bestir
af et kort ror, der er bajet forneden ved dykkerens mund og forsynet
med bidestykke af gummi.

Fastholdelse af snorklen sker med et gummibind, der er fastgjort til
maskeremmen i den side, hvor man onsker snorklen placeret.
Snorklen skal sidde pe ydersiden af maskeremmen, for ikke at trykke
pi blodkarrene i tindingen. Snorklens rordiameter bar v&re mellem
l5 og 19 mm, lengden bsr ikke overstige 40 cm. Det totale rumfang
mi ikke overstige 200 cm3.

Pf, grund af vandets tryk mod dykkerens brystkasse, bsr snorklen
ikke v&re hngere end ca. 40 cm, for en voksen person (kortere for
born). Hvis vi antager, at vor brystkasse har et areal pi ca. 2000 cm2
og befinder sig i en dybde af 20 cm, skal kraften for at foretage en
indinding vere:
2000x(0,20x lllO}=49 kg, hvilket svarer til at en person pa 40 kg
sidder pi brystkassen nir man trrkker vejret.
Dette viser, at det er betydeligt mere anstrengende at trekke vejret
gennem en snorkel pi 20 cm vand, end det er pi land.
Allerede pi en dybde af 50 cm, vil det nresten v&re umuligt at trekke
vejret gennem en snorkel, og risikoen for at overbelaste lungerne,
med skader til falge, er meget stor.



F i g .  I  . 1 . 1 .  I

En snorkel med for lille rsrdiameter, vil skabe unodig stor f,ndnings-

modstand, hvorimod en snorkel med for stor rsrdiameter vil oge risi-

koen for en ophobning af COz, idet en stsrre del af udindningsluften

vil blive indindet af dykkeren igen.
Snorkler med forskellige topventiler betragles som livsfarligt bade-

legetaj, ogbar derfor heller ikke benyttes til dykning.
Til almindelig snorkeldykning, bsr man vrlge en snorkel med ikke

for store dimensioner. Anderledes stiller sagen sig ved en snorkel an-

vendt til konkurrenceformfll, - her kan dimensionerne v&re storre og

prccist tilpasset den enkelte bruger.

Fig .  1 .1 .2 . .  Snork le r .
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1.2. Svgmmefinner

Med svommefinner kan dykkeren komme lettere og hurtigere frem
gennem vandet samtidig med, at hrenderne er fri til andre garemii.

En finne bestir af selve finnebladet, som er forsynet med en fodlom-
me og helrem eller - kappe til fastgorelse af dykkerens fod.
Svsmmebevrgelsen med finner er som crawlbevagelser med for-
holdsvis stive kneled, hvor bevregeligheden finder sted i hofteledet.
Svsmning med finner kan give en anseelig fart.

Normalt inddeles svommefinner i tre hovedgrupper:

1. Finner med helfod (med helkappe)
2. Finner med hrlrem (uden hrelkappe)
3 . Specialfinner til forskellige konkurrenceformil.

De to typer, som oftest anvendes, er typen med helfod og typen med
helrem. Forskellen i de to typer ligger i fodlommens opbygning.
Helfodsfinner kan anvendes med eller uden sok, hvorimod helrems-
finner anbefales anvendt sammen med en sok. Helremsfinner er ogsi
lettest at anvende sammen med tardragf, hvor dragtsokkerne oftest er
ret store.

Specialfinner anvendes til konkurrencesvsmning, UV-rugby og
lignende, da farten med disse finner, som er najagfigt tilpasset brug-
eren, kan blive stsrre indenfor et kortere tidsrum.
Specialfinnerne er oftest uegnede til almindelig svommedykning.

Begynderen er tilbojelig til fsrste gang at velge en for stor og stiv
finne.

I heb om at skyde stor fart gennem vandet, overvurderer man let
sine egne ffsiske evner. Man vil i mange tilfrlde v&re bedre tjent
med en mindre og lidt blodere finnetype. Finnerne skal faktisk have
en ret precis elasticitet, tilpasset brugerens benstyrke, for at fungere
bedst.
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Til bedre at holde finnen fast pi foden findes forskellige former for

finneholdere. En finneholder er en lille >sele((, som trekkes over hel-

fodsfinnens fodlomme og dykkerens fod.

Der findes finner med positiv opdrift, siledes at finnen flyder til

overfladen, hvis den tabes. Dette er en praktisk egenskab ved snorkel-

dykning. Pi fig. 1.2. er vist forskellige finnetyper.

Finnens to hoveddele, finnebladet og fodlommen, er oftest fremstillet

af forskellige typer gummi. Fodlommen er af en blsdere gummiart

end finnebladet.
Endelig kan finnebladet v&re udformet pfl forskellig mide. Bladet

kan vrere mere eller mindre vinklet i forhold til fodlommen. En for

strerkt vinklet finne er ikke si velegnet til svsmning i overfladen, da

den lettere ved tilbagesparket fsres ud af vandet - til ingen nytte for

dykkeren.
Endelig findes finner, hvor finnebladet har gennemstromningshul-

ler for at regulere vandstrsmmen vrk fra finnen, for at udnytte mus-

kelkraften bedre.

t2



Finne med

helfod.

Finne med

helfod.


