
12. DYKKERLEDELSE

En god dykning krever en fornuftig dykkerledelse, der kan defineres
som >de felles foranstaltninger, der bgr traffes pe dykkerstedet for
bl.a. at sikre, at alle ved, hvordan den pigeldende dykning skal gen-
nemfgres, og hvad der forventes at de enkelte deltagere<<.

Allerede ved planlegningen er der blandt de mere erfarne deltagere
udpeget en dykkerleder, som er hgjeste myndighed vedrorende den
pflgreldende dykning og hvis afgorelser er endelige.

Dykkerlederens myndighed omfatter ogsi retten til at bestemme at
den dykker ikke mfl deltage i en bestemt dykning, sifremt han vur-
derer, at dette kan indebare en risiko for dykkeren selv og/eller hans
kammerater.

Af dette kunne man mflske umiddelbart udlede, at en dykkerleder
er en person, der som en anden >Kaptajn Blod< udsteder ordrer og
befalinger og svinger den nihalede kat over hovedet pfl sine kamme-
rater. Dette er ingenlunde tilfeldet. Hvis dykkerlederen skal l6se sin
opgave, mfl det n0dvendigvis ske i 1u1d f.rrstielse og samarbejde med
de Ovrige deltagere, der pfl deres side mfl acceptere, atkun een kan le-
de en dykning og instruere om dens forl6b, hvis ikke det hele skal en-
de i forvirring, misforstflelser og farlige situationer.

Pfl dykkerstedet mfl dykkerlederen sflledes i samrid med de evnge
deltagere bedomme situationen og treffe beslutning om, hvorvidt
forholdene tillader dykning eller ej. Viser det sig at forholdene inde-
brerer blot den mindste risiko for, at noget kan gi galt, skal dykning-
en opgives.

Nflr vi ser pi snorkeldykkerledelse vil det oftest foregi fra en
strand. Der er dog flere forhold der skal tages hensyn til nflr der skal
dykkes hvad enten man er et hold pi to eller flere.

Vi skal se pfl folgende nir der skal dykkes fra en strand.

Vejret.
Havet.
Temperatur.
Sikkerhedsudstvr.
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Pfrklredning.
Planlregning hjemmefra.
Planlregning pfl dykkerstedet.

Der vil til slut komme et kapitel omhandlende specielle forhold ved

natdykning, dykning i s6er og eftersggningsmetoder.

Stranden
Ved dykning i ibent vand er der nogle faktorer, som kan ffl afg0rende

indflydelse pi dykningens forlgb.

Der er foruden vejret, ogsfl str@m og vandtemperatur, som man Som

dykkerleder mfl tage hensyn til ved tilrettelreggelse og ledelse af dyk-

ningen.
I denne bog er taget de vigtigste ting med om de kemiske og fysiske

forhold i havet.
Sifremt man gnsker en dybere forklaring henvises der til hindbog

for dykkerleder kapitel 2.

Strommens opstien
Str6mbevegelser fremkommer bl.a. i forbindelse med vandstands-

andringer, hvormed store vandmasser flyttes. I Danmark er vinden

den vigtigste strpmskabende faktor, men pi vadehavskysten er tide-

vandet dog ogsfl en strgmskabende faktor af betydning.

Vindstuvning
Nir vinden bleser hen over havet, pivirkes overfladen med en kraft,

som - foruden at frembringe bglger og str6m - har den virkning, at

den presser vandet ind mod kysten med pfllandsvind og bort fra kys-

ten med fralandsvind. Kraften pfl vandoverfladen bevirker, at der

forgflr en bevregelse af vand i vindens retning i de Ovre vandlag, som

modsvares af en transport i modsat retning i de underliggende vand-

lag. Ved pilandsvind har vindstuvningen derfor den virkning, at det

lette og om sommeren vanne (og ofte mere forurenede) overflade-

vand bleser ind mod kysten, medens det tunge og kolde bundvand

beveger sig udefter.
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Det er da ogsfl en almindelig erfaring at vandet ved vore kyster er var-
mest ved pfllandsvind og koldest ved fralandsvind.

Tidevandsstr0mme
Tidevandet medf4rer regelmassig flytning af store vandmasser i
modsatte retninger.

Tidevandsbevegelser kan derfor opdeles i:

a. Flodstr6mme, der >bringer<< h6jvandet, og som l4ber fra nogen
tid efter lavvandet til nogen tid efter hgjvande.

b. De modsat rettede ebbestrOmme, der lober i den gvrige tid.

Bundstromme i Kattegat og Brelthavet
Overfladevandet i Kattegat bestflr af en blanding af Nordsgvand og
@stersovand og har en betydelig lavere saltholdighed en overflade-
vandet i Skagerak. Skagerak vandet er d.rfor det tungeste og har en
udpraget tendens til at synke under Kattegatvandet, og som en bund-
str0m l4be sydpi gennem de dybeste dele af Kattegat og Belterne.

KyststrOmme
I det ibne hav kan strgmme have alle mulige retninger, men i kyst-
zonen tvinges strgmmene pi grund af kystens nerhed til at l4be paral-
lelt med kysten.

I lre af fremspringende nes og i bugter opstir idvande, der er
kendetegnet ved, at strpmmen ved kysten (men uden for brydnings-
zonen) lgber i modsat retning af hovedkyststr6mmen langere ude.
Nogle kyststrekninger har en sidan form, at idvande kun forekom-
mer, nflr strgmmen l4ber den ene vej, og kyststr@mmen har pfl sidan-
ne kyster altid den samme retning.
Dette er f. eks. tilfeldet pfl kysten syd for Asnas i Storebelt, hvor
strgmmen altid er vestgiende, se fig. 8.2.1.
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Bglgestr0mme
Mens de ovenfor nrvnte former for vandbevegelser dominerer

strgmbilledet i det ibne hav, sfl er de bglgeskabte strgmme nresten al-

tid eneridende i brrndingszonen n&rnest land.

Bglgestrpmme frembringes af den fremadgiende kraft i de bryden-

de bglger, og de l6ber langs kysten i den retning, som bglgefronter-

nes indfaldsvinkel angiver. Bplgestrpmmen l|ber derfor undertiden i

modsat retning af kyststrpmmen.
Pi revlekysten ggr et sarligt forhold sig galdende. Hver brydende

bglge slynger betydelige vandmasser ned i truget bag revlen, hvorfra

imidlertid kun en mindre del vender tilbage over revlen med den til-

bagegiende vandbevregelse i bOlgedalen. De overskyllende vand-

masser frembringer i truget en bglgestrgm, der l6ber parallelt med

kysten. Vandet vender tilbage til havet i tvrerl@bene (hestehuller), der

med mellemrum gennemskrerer revlerne, se fig. 8.2.3.

Hullerne i revlerne er dannet af det vand, som efter bplgens bryd-

ninger er skyllet ind over revlen. Denne vandmengde sgger ned af

strandplanet og udefter, hvor der er en lavning i revlen. Da store vand-

masser fra begge sider s6ger fra omridet mellem strandbredden og

revlen mod disse >aftapningssteder<<, vil lavningen hurtigt udhules af

det sterkt strgmmende vand. Et hestehul er opsteet.

Hestehuller forekommer som navnt hovedsageligt pi udprregede

revlekyster som den jyske vestkyst, og dykning i denne urolig zone af

kysten forekommer formentligt sjeldent.
Da det imidlertid ikke kan udelukkes at, snorkeldykkere kan kom-

me ud for disse betingelser - f.eks. for at komme andre til undsat-

ning, vil vi kort omtale, hvorledes man bgr forholde sig.

Den der ved svgmning eller dykning i sterkt blasevejr med stor

bglgeaktivitet kommer ind i hestehuller, kan blive grebet af strOmmen

og f4rtud gennem hestehullet til farvandet uden for revlen. Her lOber

vandstrgmmen ikke mere i en snever kanal, og hastigheden aftager

derfor hurtigt.
Vandstrommen i hestehullet er ofte si strerk, at man ikke kan svOm-

me imod den, og man rives med ud. Det farlige er, at mange setter

deres krafter til i forg&ves kamp mod strOmmen i hestehullet. Her
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som ved andre strgmforhold gelder den regel, at man ikke skal kem-

pe med str6mmen, men blot lade sig fgre roligt drivende.

Umiddelbart uden for revlen kan man atter svgmme, og derefter b4r

man svpmme ind mod land, mod revlen, men ikke imod hestehullet.

Revlen kendes i blresevejr pi, at der er hvidt skum af strek brending,

idet bOlgerne bryder i det lavvandede omrflde over revlen, men ikke i

det dybe vand i hestehullet.
Kendskab til ovennicvnte strgmforhold i almindelighed, og til

strpmforholdene pi dykkerstedet i serdeleshed, g4r detofte mulige at

treffe de ngdvendige forholdsregler. Er der sflledes sterk strpm, mi

det overvejes, om ikke dykning, helt bgr undgis. Generelt kan det

fastslfls, at en dykning b@r startes mod str@mmen.
Skulle man komme i den situation at man bliver fanget af str6m-

men og ikke kan svgmme op i mod den eller blive hentet af en led-

sagerbid behpver det ikke at vare en farlig situation.
Handler man roligt og hensigtsmessigt kan en dykker opholde sig

lenge i vandet uden at lide overlast. Opdager en sportsdykker, at han

ikke kan nfl sin base ved overfladesvgmn.ng, har han fglgende mu-

ligheder:

l. Man bpr straks udlpse sin opstigningsvest og lade sig drive med

str@mmen, idet man forspger at sv@mme pi tvrers af str@mmen mod

land uden dog herved at sette krafterne over styr.

2. Aftrangig af situationen, d.v.s. dykkerens fysiske og psykiske til

stand, b6r man fng4re blybrltet.

3. Hvis det er sandsynligt, at der kan opnis kontakt til basen,b4r

dykkeren naturligvis forsgge at g4re overflademandskabet op-

merksom pi sin eksistens og position ved tegngivning, flOjt, reb

eller andre former for npdsignaler.

4. Den benyttede overfladebgje, b6r man naturligvis fastholde evt.

fastbinde denne, hvilket giver yderligere opdrift og g0r det nem-

mere for overflademandskabet at observere dykkeren.
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5. S0g at holde blodomlabet igang ved at >>E6re gymnastik< d.v.s.
bevagelser med arrne, ben, hender og teer, hvilket ogsfl mod-
virker krampe.

Forhold ved dykning i bOtgefyldt farvand
Skulle man som snorkeldykker komme ud for at svpmme i et bglge-
fyldt farvand b6r man v&re opmerksom pi at observation af hav-
overfladen vanskeligggres og mellem bglgetoppene kan det v&re
svrert at se den dykker i overfladen og dermed de tegn dykkeren evt.
mitte afgive om assistance.

Vandtemperaturen
Foruden strpm og bOlger er vandtemperaturen i vore farvande en fak-
tor af betydning for dykkeren og et forhold, det mi tages hensyn til
ved planlegning af en dykning.

Selv om snorkeldykkeren gennem sin dragt er relativ godt beskyttet
mod kuldepflvirkning, kan lengere tids utilsigtet ophold i vandet
medfpre skader. I det f6lgende vil vi se lidt pi temperaturforholdene
i vore farvande.

Temperaturforholdene i Kattegat og Brelthavet
Der er stor vegtfylde forskel mellem overflade- og bundlag i Kattegat
og Balterne. Denne vegtfyldeforskel bevirker, at opblandingen mel-
lem lagene bliver ringe. Da vandet desuden er en dirlig varmeleder,
vil temperaturforandringer i overfladen kun i ringe grad forplante sig
til de dybeste vandlag.

Kun i de lavvandede dele af Kattegat kan kraftig afkgling i for-
bindelse med sterk blest bevirke opblanding fra overflade til bund.

Pi figuren vises den irlige gang af temperaturen i overfladen og i
28 m dybde ved Fyrskibet Anholt Nord Ost for Anholt. Om vinteren
vil overfladelaget vare afkplet til ca. 1"C, men ved bunden er mini-
mumstemperaturen over 4"C.
Maksimumstemperaturerne er henholdsvis l8"C og 13"C for over-
flade og bund. Variationen er altsfl betydelig mindre ved bunden end
ved overfladen.
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Kurverne viser middeltemperaturer fra en lengere irrakke, men i de

enkelte flr kan temperaturen afvige betydelig herfra. I kolde vintre er

overfladetemperaturen nrer frysepunktet, der ved Anholt ligger om-

kring -1,3"C. Selv efter meget kolde vintre synker bundtemperaturen

dog sjaldent under 3"C, og dette er af stor betydning for fiskebe-

standene, der overlever kolde vintre ved at spge med i det forholds-

vis varme bundvand i de dybere partier af Kattegat og Balterne.

Vandtemperaturcns indflydelse pf, dykning
Dykkertederen mi ved sin sammensatning af par og fastsattelse af

dykkertider vare opmrerksom pfl de enkelte dykkeres mulighed for

kuldebeskyttelse. Her tenkes pi vlddragtens tykkelse og tilpasning

af vflddragten der indtager en v&sentlig rolle for beskyttelsesvirk-

ningen.
Den kendsgerning, at overfladevandet er relativt varmt kan om

sommeren forlede den uerfarne dykker til at undlade en fuldstendig

beskyttelse, f. eks. ved at undlade handsker/luffer eller hatte. Men

allerede pi l0 m dybde vil man erfare, at -'andtemperaturen ikke til-

lader en sidan letsindighed samt ophold pi en lavere dybde i en lang-

ere tid.
Snorkeldykning er ikke kun noget der fortages i de varme mineder

af flret, si derfor skal man sgrge for at dragten er hel og slutter tat, og

at der er overlapning af hatte, handsker/luffer og sokker til dragtens

kropsdel.
Dykkere, der utilsigtet har opholdt sig lenge i vandet, kan have pi-

draget sig kuldeskader og skal modtage fprstehjelp.

12.1. Planlregning
Generelt
Dykning krcver ofte en relativ stor indsats af personel, materiel og

tid. For at udnytte disse ressourcer bedst rnuligt, er det rimeligt, at der

ofres den forngdne tid til en grundig forberedelse.

Det efterfglgende kan miske betragtes som temmelig omfattende

og detaljeret, men er sggt udarbejdet med henblik pfl at dekke alle

130



forhold og mfl maturligvis tilpasses den enkelte opgave og situation.
Arbejdet med organisation og ledelse af en dykker-aktivitet i ibent
vand, kan praktisk opdeles i tre faser siledes:

l. Forberedelse f0r dykningen.
2. Organisation og ledelse pe dykkerstedet og under dykning.
3. Forhold efter dykning.

Forberedelse fOr dykning
Til forberedelserneh4rer en grundig planlagning, der har til formfll,
at fastlregger den bedste fremgangsmide for en given dykkeropgave.

Planlregningens omfang og antallet af enkeltheder, der skal med-
tages, vil som tidligere nevnt variere med arten af opgaven, der skal
loses.

Overvejelser og planlegning skal sikre, at hensyn tages til alle de
forhold, der har indflydelse pi dykningens gennemforelse.
Planlegningen skal tillige aflaste deltagerne fra tidsrgvende, stres-
sende og mflske farlige improvisationer.

Planlregningen udfgres af de for turen eller dykningen ansvarlige
ledere - som regel turleder og dykkerleder, idet de pvrige deltagere
inddrages i ngdvendigt omfang under hensyn til evt. serlige opgaver,
der mitte blive pfllagt dem (bidfOrer, stand-by-dykker o.s.v.). Den
fglgende opstilling har til formil at angive en logisk rekkefglge for
de enkelte elementer, der b6r indgi i planlegningen.

A. Opgave og formil
Herunder foretages en vurdering af opgaven eller formilet, idet man
bl. a. gOr sig klart, hvad man vil med dykningen. Det bgr vare et
generelt princip, at hver dykning kun bor omfatte een falles opgave
f.eks. dykning ved et vrag, eftersogning af et bestemt objekt, foto-
graferin g, praveafla,ggelse etc. Sammenblanding af flere opgaver
vanskeli gg0r felles organisation og ledelse og kan medfore, at de
ansvarlige ledere mister overblikket.

Endvidereb4r dykningens svarhedsgrad vurderes i forhold til del-
tagernes uddannelse og erfaring.
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B. Oplysning om dykkerstedet
Forud for dykningen indsamles sfl mange oplysninger om forholdene

pfl dykkerstedet som overhovedet muligt. Disse oplysninger kan om-

fatte:

1) Dykkerstedets position

Dykkerstedets position mi sadvanligvis forudsettes bekendt enten

fra s@kort, landkort eller - med st@rre usikkerhed - som pejling.

2) Objektet for dykningen
Ved alle dykkerture b4r der indhentes flest mulige oplysninger om

dykningen, herunder bl.a. bundforhold, normal sigt pi stedet, dyr og

planteliv.

3) Dybden
Oplysninger omkring dybden kan indhentes fra sokort eller fra lokale

dykkerklubber, der kender dykkerstedet.

4) StrOm
Som nevnt tidligere kan strommen ffl vasentlig indflydelse pfl dyk-

ningens gennemfgrelse.
Oplysninger om strgmretninger og str0mhastigheder vil ofte kunne

indhentes ved lokale fiskere, lokale dykkerklubber eller fyrmestre,

ligesom de oplyses gennem radioens vejrmeldinger til sgfarten.

5) Tidevand
I de danske farvande spiller tidevandsforskellen kun en mindre rolle,

men mange steder i udlandet frembringer tidevandsforskelle sfl kraf-

tige strgmforhold, at de absolut mfl indregnes i planlegningen.

6) Vandtemperatur
Dette punkt bor vurderes i forhold til deltagernes dragtudstyr og vil

have indflydelse pi fastsettelse af dykkertider for den enkelte dykker.
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7) Lufttemperatur
Selv pi varme dage kan det v@re overraskende koldt pi havet, lige-
som lufttemperaturen hurtigt kan endre sig. S0rg for, at alle deltagere
altid medbringer t4j, der kan modstfl kulde, vand og vind.

8) Vind
Som det fremgir fra tidligere kan forholdene pi dykkerstedet viere
vidt forskellige under forskellige vindretninger og vindstyrker.
Lokalkendte folk kan ofte give oplysninger om forholdene under
forskellige vind betingelser.

9) Vejr
Det er vigtigt at man hjemmefra orienterer sig om vejrudsigten enten
gennem radioavis, TV-avis, tekst-TV eller pfl telefonen. Pfl telefonen
skal man vcre opmrerksom pfl at der findes to vejrudsigter. En for
hele landet og en for lokalomridet. Man skal ogsi vrere opmrerksom
pi hvilket tidspunkt vejrudsigten er udsendt.

Vejrsituationen kan i dagens lpb endre sig ganske pludselig og
skabe faretruende situationer for dykkerne.

10) Parkering og adgangsvej til kysten
Det er vigtigt at man inden ankomst pi dykkerstedet er orienteret om-
kring adgangsveje til kysten og hvor der kan parkeres, samt hvor en
bfld kan komme i vandet. Det kan ogsfl i visse tilfalde v&re nodven-
digt at indhente en lodsejers tilladelse for at fi adgang til vandet.

Dykkerleder- og turleder journaler
Erfaringsmressigt har det vist sig, at det ofte er en god ide, at dele ar-
bejdet og ansvaret for en dykkertur op i to dele. Den forste del, som
varetages af turlederen, omfatter alt hvad der skal forberedes og ar-
rangeres, indtil man er fremme pe dykkerstedet. Den anden del, som
varetages af, 6n eller flere dykkerledere, omfatter alt hvad der fore-
gflr under dykningen. Turlederen tager herefter over, indtil man er
hjemme igen. For at afspejle denne arbejdsdeling har vi valgt at
udforme to journalark, et til turlederen og, et til dykkerlederen.
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12.2. Ttrrlederj ournalen

Turlederjournalen har tre formil: Planlegning, dekliste og turbeskri-
velse til en anden god gang.

Den anvendte turlederjournal er den samme som der anvendes til
alle andre ture.

Forsiden er beregnet til turlederens planlagning, som foregflr
hjemme i lanestolen, n6r han har fiet de sidste til- og fra meldinger
og har h4rt den relevante vejrmelding. @verst pfl side to er der en
huskeliste, som er god at have ved hinden, nflr man skal pakke biler.
Det er turlederens ansvar, at alt relevant fallesgrej er tilstede, nflr dyk-
ningen skal begynde. Nederst pi side 2 er der si plads til at skrive
kommentarer og bemerkninger efter turen, sfl man kan have glrede af
dem naste gang, der skal dykkes pi samme lokalitet.

Turlederjournalen bpr srettes i en mappe i klubben, si alle kan sam-
le inspiration fra den.

Dykkerlederjournalen
Dykkerlederjournalen er dykkerlederens arbejdsredskab. Hver dyk-
kerleder f4rer sin journal, hvilket betyder, at der normalt vil blive
skrevet flere dykkerlederjournaler pi samme tur. Dette er gjort for at
precisere, hvem der har ansvaret for hvilken del af dykningen.
Dykkerlederj ournalen anvendes som fglger:

1. De relevante oplysninger overfores fra turlederjournalen.
2.Der srettes hold. Navne og rekkef4lge noteres i skemaet.
3. Ner et hold er klar snakker dykkerlederen med hver enkelt dykker,

og noterer sig om vedkommende er forsynet med ur og kompas.
4. Holdet kan nu gi i vandet og dykkerlederen notere starttidspunktet.
5. Nir holdet er tilbage pe stranden noteres sluttidspunktet.
6. Plan for dykningens gennemfgrelse.

1) Delhgene
Kan alle deltage. Er der specielle forhold der g4r sig geldende pi
dykkerstedet.
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2) Fordeling af opgaver
Der fastsrettes en klar og entydig ansvars- og opgavefordeling sflvel
for opgaver, der skal lgses fgr turen eller pfl stedet. Der skal bl.a. ud-
peges turleder, dykkerleder, bf,dfOrer og materielansvarlig. De Ovrige
funktioner - stand-by-dykker, journalf4rer samt inddeling i par kan
som oftest fgrst fastsattes pe et senere tidspunkt, nir samtlige del-
tager i dykningen er kendt.

3) Tidsplan
Ved fastleggelse af tidsplan er det hensigtsmassigt at begynde rrbag-
fra<<, idet man fgrst fastsetter det ifulle tidspunkt for dykningens be-
gyndelse pi dykkerstedet, dernest den gnskede tid pi dykkerstedet,
tid til klargOring og stuvning, tid til afregning, kpretid til og fra dyk-
kerstedet o.s.v.

Herved fir man overblik over tidsforbruget og kan pi grundlag
heraf fastsette en tidsplan.

Det skal her bemarkes at har man lovet at vrere hjemme til en
bestemt tid og ikke kan holde tiden skal man straks satte sig i for-
bindelse med hjemmet og give besked si en efters@gning kan undgis.

4) Nodhjrelpsplan
Der kan naturligvis ikke i forvejen fastsrttes procedure for hand-
linger i forbindelse med enhver ulykke, men en forudgiende over-
vejelse kan vrere nyttig bl.a hvor findes narmeste telefon?

5) Materiel og udstyr
Det er vigtig at ggre sig klart, hvad der skal bruges af materiel til tur-
ens gennemf6relse. Her tenkes ikke pi personlig udstyr men falles
materiel der bl. a. kan omfatte:

Bed, motor, tank og tilbehOr.
Liner, bgjer og afmerkningsmateriel.
Genoplivningsudstyr og forstehjelpskasse.
Radio- og signalmateriel til bflden.
Kort og journalark.

Kikkerter.
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Organisation og ledelse pi dykkerstedet
Nflr vi snakker snorkeldykning mfl denne i hvert enkelt tilfalde orga-
niseres pi en mide, der tilgodeser netop de specielle krav, der knytter
sig hertil.

I forbindelsen med dykkerledelsen og sikkerheden betragtes over-
holdelse af Dansk Sportsdykker Forbunds sikkerhedsregler natur-
ligvis som en forudsatning for enhver dykning.

12.3. Dansk Sportsdykker Forbunds
Sikkerhedsregler

Sikkerhedsreglerne udtrykker Dansk Sportsdykker Forbunds offici-
elle indstilling til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dyk-
ning som sport. Det forventes, at Dansk Sportsdykker Forbunds med-
lemmer betragter disse regler som generelle retningslinier:

l. hvor flere foretager dykning sammen, skal der vere udpeget en
dykkerleder, der leder dykningens planlegning og udfgrelse samt
treffer alle afg4relser i forbindelse hermed.

2. Dykkerflaget bpr settes under enhver dykning og skal settes ved
dykninger, der falder ind under de nationale og internationale
s/vejsregler.

3. Snorkel og kniv skal vere anlagt ved alle dykninger i flbent vand.

4. Hvor flere foretager dykning, skal der dykkes parvis og de to
dykkere skal vrere forbundet med en kort mellemline (makkerline),

der skal v&re fastgiort om livet.

5. Brug redningsvest. Ved dykning anvendes opstigningsvest af en
type, der tillader dosering af luftmengden for en serskilt tryk-
luftflaske. Ved snorkeldykning kan anvendes en redningsvest med
alternativ opdriftmiddel, f. eks. COz-patron.
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6. En dykning i ibent vand overviges fra land eller bed.

7 . Hver enkelt snorkeldykker f4rer logbog over sine dykninger.

8. Helbredsattest bor fornyes hvert 5 er.

Sikkerhedsudstyr til snorketdykning
For at der kan foretages en snorkeldykning kraves der et minimum af
sikkerhedsudstyr for at dykningen kan gennemfpres sikkert.

Dette gelder hvad enten, der er to eller flere snorkeldykkere. Der
vil dog v&re noget af det nevnte udstyr der kun findes i klubregi.

Det forudsettes at det personlige udstyr er i orden d.v.s. fuld anlagt
dragt med handsker/luffer og sokker, vegtbelte, kniv og rednings-
vest.

Overfladebgje med dykkerflag
Nir der snorkeldykkes, er det vigtigt, at der ved alle dykninger bruges
en overfladebOje med dykkerflag, si dykkerlederen pfl land kan ob-
servere hvor alle dykkerne befinder sig. Ved natdykning skal man
huske at der skal vere lys i bOjen.
Bpjen skal v&re forsynet med en line af en passende tykkelse og
lengde til dybden der dykkes pfl, fig. 12.3.

Stottepunkt
Til markering af dykkeomridet b6r der anvendes markeringer af en
passende stgrrelse, si de ogsi kan fungere som st@ttepunkter.
Markeringen b4r vr;re med dykkerflag og v&re sfl stort, at det kan
holde et dykkerpar i overfladen.

Bad
Den nok mest anvendelige bfldtype til dykning er en gummibid, da
den opfylder de fleste behov, man kan komme ud for. Bfldforeren skal
anvende en godkendt redningsvest.
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Fig. r2.3.

Genoplivningsudstyr

Indgflr normalt i et genoplivningssret - d.v.s. en kuffert indeholdende
fglgende hovedkomponenter:

- Indblpsningsudstyr
- Iltapparat med iltflaske
- Sugeaggregat

FOrstehjrelpskasse
Pfr dykkerstedet bgr der forefindes en fgrstehjalpskasse, der inde-
holder de mest almindelige ting, si der kan ydes fgrstehjalp til til-

skadekommende. Stottepunkt med dykkerflag:



12.4. Generelt vedrgrende dykkerpraksis

Vi vil her se pi nogle generelle regler inden man som snorkeldykker
skal i vandet.

Forhold fgr entring af vandet
FOr entring af vandet skal dykkerne virre inddelt i par der kan holde
gje med hinanden i vandet. De to dykkere skal kontrollere hinandens
udstyr herunder:
- at vagtbreltet er anbragt siledes at det kan udlgses uden at

hrnge fast i andet udstyr.
- gensidig kendskab til vegtbeltes og opstigningsvesten udlpsning.
Nir de er ferdige kan dykkerlederen foretage en sidste kontrol inden
dykkerne giver OK-tegn og gir i vandet.

OverfladebOje
Dykkerlederen skal sikre sig, at hver snorkeldykker medbringer en
overfladeboje.

Neddykning/uddykning
Dykkerne kan enten holde sig meget tat pi hinanden og dykke sam-
men, skiftes til at dykke eller ligge med passende afstand og selv be-
stemme neddykningstidspunktet men det er vigtig at inden der fore-
tages en neddykning, at se rundt om der vil kunne opsti fare nir der
uddykkes. Her tankes pfl bide der kommer sejlende.

Hvis der er bide i narheden b6r man sikre sig at de har set at der er
dykkere i vandet og man kan komme sikkert op. Der bor derfor altid
uddykkes med afgivelse af OK-tegn. Det er vigtigt at de to dykker til
stadighed holder oje med hinanden.

Forhold efter dykning
En dykning er ikke afsluttet fgr dykkerlederen har fflet oplysning fra

alle dykkere om deres gennemfprelse af dykningen og herunder isar

om evt. problemer. Dykkerlederen afslutter derfor dykningen med at

udspgrge hver enkelt om dykningens forlpb. Observationer fra dyk-
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ningen, der evt. kan vere til nytte ved senere dykninger samme sted,

noteres ned. Journaler afsluttes og opbevares med henblik pfl senere

indsettelse i klubarkivet. Herefter ivarksrtte dykkerlederen afrig-
ning d.v.s. optagning af bgier og liner oprydning pe sfanden og af-
rigning af gummibed og pakning af biler.

Efter hjemkomst skal bfld og gvrigt udstyr skylles og srettes pi ret-

te plads.

12.4.1. Dykning fra kysten.
Den nok almindeligste form for dykninger som snorkeldykkere kom-

mer ud for er dykning fra kysten. Man skal dog v&re opmrerksom pfl

at man ved de fleste danske kyster skal fjerne sig relativt langt fra

stranden f6r man som snorkeldykker er pi stor dybde.
Dette kan krave en lang og udmattende overflade svpmning bide

ud og hjem, ligesom man i tilfrldet af uheld kan vere langt fra stgtte-
punkt og assistance. Derfor er det vigtigt at man fglges ad, si man er
to hvis der skulle opsta et uheld. Da svpmning foregflr i overfladen er
forhflndskendskab til stromforhold af allerstorste betydning, se man
ikke kommer i den situation at man ikke kan svgmme ind til kysten
p.g.a. str@m, hvilke hurtigt kan medf4re panik med irrationelle og
farlige handlinger til f6lge. Under svgmningen mfl strpmstyrken og
retningen til stadighed kontrolleres.

12.4.2. Organisation
Pi en tur hvor der er flere med, er det af stor betydning at der er ud-
peget en dykkerleder som sorger for dykningens sikre gennemfprel-

se.
Ved at f6lge nedennevnte huskeliste skulle alle punkter, en dykker-
leder skulle komme ud for, v&re belyst.

Base pi land
Stranddykningen ledes fra et hensigtsmressigt sted pfl kysten hvor der
findes gode observationsmuligheder over dykkeomridet. Her op-
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holder dykkerlederen sig sammen med stand-by-dykkeren, obser-
vat6r og 4vnge dykkere. Da det ude fra havet, liggende i overfladen
ofte kan v&re vanskelig at genkende udgangspunktet kan det v&re en
fordel at afmerke basen med et dykkerflag, se fig. 8.2.4.

Observation
Da afstanden mellem dykkerne i vandet og basen pa land ofte er stor,
er en omhyggelig observation af dykkeomrfldet af allerstgrste sikker-
hedsmassige betydning. Observationen bgr om muligt finde sted fra
et hgjere terren med god udsigt over dykkeomrfldet, ligesom obser-
vationen bor forbedres med kikkert.

Inddeling i par
Pi grund af de risici der er ved en snorkeldykning er det at stor vigtig-
hed at dykkerne ved hvem de danner par med.
Dykkerlederen bor anvende dykkerlederjournaler til denne opgave.

Afmrerkning af omrflde
Dykkeomrfldet bor af hensyn til dykkernes sikkerhed afmarkes med
et passende antal dykkerflag, sfl evt. sejlende er opmrerksomme pfl at
der er dykkere i vandet. Det mfl anbefales at afmarkning udfgres fra
bed.

Information
Inden dykningen starter b4r dykkerlederen orientere alle de tilstede-
verende om dykningens formil:

- dykkertid
- forhold i vandet
- specielle iagttagelser
- afgransning af dykkeomridet.
- inddeling i par
- oplysning om stand-by-dykker
- oplysning om bidfgrer
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12.4.3. Natdykning
Valg af omride

Omrfldet til natdykning bgr vnlges med omhu. Bedst er et >lukket<

omrflde med naturlige eller kunstige grenser f. eks. en vig, en havn

eller tilsvarende overskueligt afgrrenset omrflde.

Omrfldet kan om npdvendig forlenges/afgrrenses over og under

vandet med kunstig afmarkning f.eks. med en flydeline der for hver

ca.2 m forsynes med et stykke fladt bly, som kan vikles om linen som

synk. Linestykket mellem blystykkerne forsynes med korkstykker,

der omvikles med et par stykker reflekterende tape.
Nir linen lrgges pi bunden, vil de med tape forsynede korkstykker

lgftes over bunden, og tapen vil reflektere lys fra dykkere, der svpm-

mer langs bunden.
Under vandet kan man endvidere afmrerke linen med knreklys.

LysbOjer til afmerkning af grenser kan fremstilles ved at lregge et

kneklys ind i en dunk af klar plast. Lilget skrues godt fast, si der ikke

trenger vand ind i dunken og dunken fastgores til bunden ved hjalp

af en snor og blyklods.
Til afmarkning af base, overfladebfld, st@ttepunkt mv. er de sfl-

kaldte >blits-blink< serdeles velegnede. De udsender et kraftig blink,

der kan ses pi lang afstand.
Basen pi land kan, hvis forholdene tillader det, afmerkes med et

bil, der er let synlig ude fra vandet.
Er omridet trafikeret, skal dykkerstedet afmerkes med et lyssignal

bestflende af to rede lys med et hvidt imellem, der sidder lodret over

hinanden og kan ses hele horisonten rundt. Desuden skal der vere et

udspilet og belyst dykkerflag.
Man b6r sikre sig at der ikke er >>undervandshindringer< i form af

garn, ruser etc. Hvis dette alligevel er tilfeldetb4r forhindringerne af-

mrerkes eller dykningen mfl opgives. Dybden pfl dykkerstedet bOr ik-

keoverstige4mdybde.
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Organisation

A. Base pA land
Fra basen pe land gives instruktion, og herfra udgir og slutter dyk-
ningerne. Basen b4r vr,re afmerket som ovenfor anf4rt.
Dykkerlederen befinder sig under hele dykningen ved basen, om
muligt med radioforbindelse til overfladebflden.

B. BAd
Under natdykning bor der altid befinde sig en bfld som stottepunkt i
overfladen. En gummibfld med motor er velegnet. Biden padles frem,
idet motoren kun anvendes i n@dsituationer, da stgjen fra motoren kan

Efie det vanskelig at h4re evt. rib fra vandet. Om muligt kan der
etableres radioforbindelse fra bflden til basen pe land.

Procedure
Som altid ved dykninger samler dykkerlederen alle deltagerne, dyk-
kere og hjrelpere, ved basen og giver instruktion for dykningen, som
nevnt tidligere desuden skal der legges vegt ph f0lgende forhold:

- Tydelig udpegning af dykkeomridets afgrensninger
afmerkninger.

- Tydelig instruktion om anvendte signaler sflvel mellem dykkere
indbyrdes som mellem dykkere og overflademandskab.

- Kun fi par i vandet.
- Ved natdykning er man ofte aftrengig af rib hvorfor al unpd-

vendig stoj skal undgfls.
- Omhyggelig ud- og indcheck, si dykkerlederen stedse ved, hvem

der er i vandet, og hvem der er kommet op.
- Der bor aldrig dykkes uden makkerline.
- Hver dykker skal vare udstyret med en effektivt virkende under-

vandslygte.
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Signaler
Bortset fra afmerkning bpr man si vidt muligt undgi brug af lys over
vandet.

Undervandslygter b6r trendes, nflr man er under vandet. Undgfl at
bevage lys pfl en mflde, der kan misforstfls. Lys ikke makkeren eller
andre ind i ansigtet.

Ved udveksling af signaler skal >modtageren<< gentage signalet
som bekraftelse pi, at det (de) er forstflet.

12.5. Eftersogning
Dykkere vil ofte have behov for at iverksatte efterspgninger pfl hav-
bunden.

I de fleste tilfalde drejer det sig om eftersogning af genstande tabt
pfl havbunden - f.eks. pihangsmotorer eller andet materiel tabt fra en
bed.
I andre tilfelde kan det dreje sig om eftersogning af vrag. Men uanset
hvad efters6gningen gelder, er resultatet aftrengig af grundig plan-
legning og en omhyggelig og systematisk gennemforelse.

Efterspgninger krever tid og sv6mnin g af lange distancer. Man
skal ogsi vere opmarksom pi at eftersogningen med snorkel ikke
kan foregi pfl stgrre dybder end man kan se bunden.

Ved de fleste eftersggninger er det en stor fordel at anvende en bid
som hjelp i overfladen, til at udlegge markeringersbgjer.

Der findes mange eftersggningsmetoder, heraf flere af sfl avanceret
karakter, at de neppe er relevante for snorkeldykkere.

Det fplgende tager derfor sigte pi simple metoder, der umiddelbart
kan gennemfgres af snorkeldykkere under anvendelse af materiel, der
som regel er til rfldighed i en sportsdykkerklub.

EftersogningsomrAdet - positionsbestemmelse
Nflr en efterspgning efter en tabt genstand skal iverksettes, er det
sjreldent, at det nejagtige sted er kendt. Som regel kendes kun en u-
n4jagtigt position, eller miske bare et sandsynligt omride.

Det galder imidlertid om at indsnevre det sandsynlige omrflde si
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meget, at en eftersggning kan gennemfpres med en rimelig arbejds-
indsats og metode, der beherskes af eftersggerne. Ved vurdering, ud-
pegning og afmerkning af eftersggningsomrfldet, mfl fglgende for-
hold tages i betragtning:

A. Hvad er objekters form og farve?
Er det sfl tungt, at det sunket ojeblikkeligt, eller er det et objekt, der
mflske har nogen opdrift og derfor kan flyttes af strgmmen?

B. Hvordan var stromretningen pi tabstidspunktet?

C. Findes der nogle pejlinger til land?

Pi grundlag af ovenstflende oplysninger kan det sandsynlige omrflde
formentlig udpeges. Hvis omrfldet kan stedfrestes pi et spkort, er det
fornuftig af indtegne det eller pi et milebordsblad (landkort i stprrel-
sesforholdet l:20.000 med mange detaljer) give n4jagtige detaljerede
landmarker.Med dette grundige forarbej de kan eftersogningsomridet
nu afmerkes med b4jer og selve eftersggningen ivrerksettes.

12.6. Eftersogni n gsmetoder

12.6.1. Cirkeleftersogning
Sifremt eftersggningsomridet kan indsnevres til ikke at overstige ca.
50x50 m, er det vard at fors@ge med den enkleste eftersggningsme-
tode - cirkel eftersggning.

Biden ankres op i str@mretningen og driver ved hjalp af ankertovet
ind til midten af eftersogningsomrfldet. Her udlagges et bundtov med
en boje i overfladen. En sggeline pfl ca. 25 meter fastggres til bgjen
medens dykkeren kvejler resten af linen op. Med bundloddet som
centrum og s@gelinen holdt stramt, svgmmes i cirkler, idet s6gelinen
forlanges for hver omgang. Afstanden mellem cirklerne aftrenger af
sigten. Det vil vere en fordel, at sggelinen er flydende, sfl fastheng-
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ning i genstande undgfls. Giver efters@gningen ikke resultat, kan den

gentages et andet sted, idet centrum for fprste efterspgning forbliver

markeret med en bgje.

12.6.2. B aneeftersogning
Er omrfldet af stprre udstrekning, kan det blive n0dvendig af anvende

baneefterspgning. Et firkantet omrflde afmerkes i hjOrnerne med

bOjer. Da disse vil blive udsat for noget trek, mfl bundloddet have en

stor vagt. Mellem de to modstiende sidder udspandes stramme liner

som grundliner. Er afstanden mellem bpjerne stor, bgr de to grund-

liner sikres med et eller flere bundlodder, der skal hindre linerne i at

blive trukket ind i eftersggningsomridet. En ledeline udspendes mel-

lem de to grundliner i den del af omridet, hvor efters@gningen skal

begynde. Selve efters@gningen foregflr ved, at to dykkere starter sam-

tidig i hver sin ende af ledelinen og svgmmer pi hver sin side i modsat

retning. De steder, hvortil ledelinen ved skift skal flyttes til, kan evt.

v&re afmrerket i forvejen pi grundlinerne. Et problem ved denne

metode kan vrre den tidsmassige afpasning af ledelinens flytning.

Dette kan afhjrelpes ved at dykkerne giver OK tegn inden de startes

der sv0mmetur.

12.6.3. Markering af fund
Hvis det drejer sig om efterspgning af kun eet objekt, er efters@g-

ningen naturligvis afsluttet, nir eller hvis dette findes. Den anvendte

overfladebOje kan fastggres til objektet, hvorefter der gives tegn til

overflademandskabet, der derefter samler Ovrige dykkere i vandet

sammen og en bjergning af objektet iverksrettes.

Drejer det sig derimod om at markere flere fundne objekter, kan

dette gpres ved, at hver par medf4rer eet eller flere stykker kork fast-

giort til en til dybden svarende tynd line, der under transport vikles

omkring korkstykket. Et fundet objekt kan derefter markeres ved at

fastggre linen og lade korkstykket flyde op, idet linen samtidig vikler

sig selv af.
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12.6.4. Eftersogning ved hjrelp af kompas

Hvis man er nogenlunde ferm til at bruge et kompas, kan man fore-

tage en eftersggning ved hjelp af kompassv@mning. Metoden kan

isrer trenkes anvendt, hvis det drejer sig om at ivrerksrette en efter-

sggning under omstendigheder, hvor man ikke har de for en st6rre

eftersggning npdvendige dykkere, liner, bOiet o.s.v.

Efterspgningen gennemfpres pi den mflde, at man i midten af

efterspgningsomridet udlrgger en markeringsbgje med bundlod.

Udstyret med kompas og en overflad ebOje gennemfgres en kompas-

svpmning i en firkantet >>spiral<<, idet snorkeldykkeren holder kom-

passet foran sig og treller dobbelte finneslag, medens der observeres

mod bunden.
Der startes f.eks. ved bundloddet og der sv@mmes i kurs 360'og l0

dobbelte finneslag. Svgmningen standses, kompasset indstilles pfl en

ny kurs vinkelret pi den f6rste, f.eks. 90", og der talles nu 20 dobbelte

finneslag osv.
Antal finneslag, og dermed lrengden og tetheden i efters6gningen,

aftrrenger af sigten. Kompasset fores bedst, nflr det holdes i udstrakte

arrne foran kroppen.
Det er vigtigt, at kompasset holdes i forlrengelse af en tankt linie

gennem kroppen, og det ikke drejes i henderne. Man skal tenke sig,

at kompasset er en del af kroppen, og at kursandringer foretages med

hele kroppen.

12.7. Dykning i en s0

En anden form for dykning som snorkeldykkere kan komme ud for er

dykning i en s0.
Man skal dog v&re opmrerksom pi at mange ferske vande er privat

ejendom og derfor kun kan benyttes med tilladelse fra ejeren.

Undervandsfiskeri
Man skal ogsi vrere opmrerksom pi at undervandsfiskeri er forbudt i

ferske vande.



Sejlads
Nir der skal sejles i ferske vande skal man ogsfl v&re opmrerksom pi
at det skal foregir uden brug af motor.

Temperatur
I sOer og andre ferske vande kan vandet sti stille i forhold til kystvand
og der er ikke den bevegelse i vandet si det bliver blandet (koldt og
varmt). Derfor kan vandet virke varmt nf,r man merker i overfladen
men har en ganske anden temperatur dybere nede.

Organisation
Lige som ved de 4vige dykninger er det at stor betydning at der er
udpeget en dykkerleder som s/rger for dykningens sikre gennem-
forelse.

Ved en dykning i ferske vande skal de samme retningslinier fglges
som for en dykning ved kysten.
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STIKORDSREGISTER
A E
ABC udstyr 8
Afbalancering 80
Afkoling 55
Aflist sideleje 74
Ansigtssqueeze 52
Arkimedes lov 43

B
Baneeftersogning 146
BAR 40
Bevidstlsshed 72
Bihulesqueeze 50
BjrrgnineS2
Bourdon manometer 26
Boyles lov 26
Bolgestomme 127

c
Chok72
Cirkeleftersogning 145

D
Delfin 120
Differenstykskader 46
Dragt 19
Drukning 63
DybdemLler 25
Dykkedybden 25
Dykkerflag 28, 85
Dyldkerffsik 39
Dykkerkniv 14
Dykkerledelse 124
Dykkerlederj ourn al l 3 4
Dykkerloven I l0
Dykkermasken 8,76
Dykkerur 36

Efterabersjov 122
Eftersogning 144
Eustachiske rsr 48

F
Ferskvand 40
Ferskvandsfiskeriloven I 13
Finnesvsmning 100
FinneteknikTT
ForbrandingT2
Forfrysning 58,72
Frie luftveje 68
Forstehjalp 72
Forstehjrelpskasse 138

G
Genoplivning 68
Genoplivningsudstyr 7 4, 138
Gummihned2l
Gt pn hnnder 122

H
Handsker 20
Harpun 102
Hawand 40
Henrys lov 42
Hjertemassage 70
Hjertestop 57
Hojtryksflasker 17,36
Hfrrkarnet 52,64
Hyperventilation 54

I
Idvand 86
Iltmangel 53
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J
Jack-Knife l2l

K
Kolbstter 122
Kompas 147
Kredslsbsstop 66
Kuldepivirkning 45
Kuldeskader 55
Kulsyrepatron l8
Kultveilte 41,53
Kultveilteforgifoiing 9
Kunstigt indedrrt 69
Kvrlstof 4l
Kvalstofforgiffning 62
Kyststomme 126
K0lnerbane 108

L
Luft 4l
Luftemboli 53
Lunger 4l
Lungeskader 52
Lungesqueeze 52
Lyd 44
Lysets brydning 45
Lysforhold 44
Lassioner 71

M
Manometer 25
Marinbiologi 105
Mellemline 136
Mellemsre 47
Membranmanometer 27
Meter vandsojle MVS 40
Mund til nase metode 69
Museumsloven I l3
Muskler 46, 58, 6l
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Natdykning 142
NatostillingT4
Naturfredningsloven I 14
Neddykning 80
Nielsen metoden, Holger 70
Nasedrlber 50
Nodsignal128

o
Opdrift 43
Opstigningsvest 15
Opvarmning 58
Overfladebaje 137, 139
Overfladevest 17
Overvagt 58
Overtyksventil 17 ,31

P
Pandehuler 4l
Panik 62
Partialfiryk 42
Partialtykskader 47
Planlegning 130
Proptrekker 120

R
Redningsvest l5
Regler for sportsdykkeres akti-

viteter i og ved vrag I 16
Rense bassinet I 19
Residualvolumen 52
Rsrnranometer 25

s
Saltvandsfiskeriloven I 12
Signaler 9l
Signalflag 85
Sikkerhedsregler 136



Siliconeolie 32 W-Jagt l0l
Skadelig rum 52 UV-Rugby 97
Skriveplade 9l
Slalom 120 V
Snorkel 8,77 Vandfoling 8l
Snorkeldykker teknik 76 Vandtredning 82
Snorkeldykker svelser 8l Variationsstafetter 120
Snorkeldykker uddannelse I 17 Vedligeholdelse 29
Sportsdykkerensjura ll0 Vindstuvning 125
Sporvognen 120 Vagtbelte 23
Stafetter I 19 Vregtfflde 39
Sfiandingsloven 115 Vlbenloven lll
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