
7 . SNORKELDYKKERTEKNIK
Under gennemgangen af dykkerudstyret, har du fiet et indblik i, de
forskellige slags udstyr og deres virkemide. Det er dog ikke nok at
f.eks. anskaffe sig en maske, snorkel eller et par finner (ABC-udstyr)

og si gi ud at snorkeldykke. Det kan godt v&re, at man kan fi sig et
par forn6jelige timer, men man vil hojest sandsynligt hurtigt lObe ind
i problemer. Masken l6ber mflske fuld af vand, finnerne klemmer eller
man er ved at drukne, fordi man fflr en masse vand ind i munden, da
man ikke kan tgmme snorklen for vand.

7.1. Masken
For at tfl udbytte af snorkeldykning, er det vigtigt, at man kan se noget
under vandet. Justering af masken sker ved, at stramme, eller slrekke
nakkeremmen. Nakkeremmen er fastgiort i siderne af masken. Det er
individuelt, hvor stramt du behover at have din nakkerem, men du
skal huske pe tre ting. For det f6rste, skal den v&re si fast, at den ikke
falder af, nir du gflr i vandet. For det andet, mfl den ikke vere sfl
stram, at den kan lave merker i ansigtet. For det tredje, er det vigtigt,
at huske pfl, at den sidder som den skal. Nu er det pfl tide at gfl i vand-
et. Det er sjovt, at se ting under vand for fprste gang. Der gir dog
sjreldent ret lange, inden masken dugger til. Dette problem kan af-
hjrelpes ved at du enten spytter lidt ned i masken og fordeler det pfl
indersiden af glasset eller fir fat i lidt srebe, som du sfl fordeler pfl

samme mflde.
Det er sfldan, at uanset hvor godt en maske passer dig, vil der pi et

eller andet tidspunkt, komme lidt vand ind i masken. Du kan afttjelpe
dette ved, atbOje hovedet lidt tilbage og holde en hflnd pfl overkanten
af masken, hvorefter du, lidt efter lidt, puster vand ud gennem n&sen.
Prgv dette, de fgrste gange, i den lave del af bassinet. Derefter kan du
prgve, at ligge pi kne lige under vandoverfladen. Og endelig skal du
prf,ve, at tgmme masken, ner du er helt neddykket under vandet. Hvis
du marker en stikken, eller lidt ubeh ag r f,rerne, nir du dykker ned
under vandet, er det fordi, du skal have vandets tryk mod dine 6rer
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udlignet. Dette g6r du ved, at tage fat i den gummitud, der sidder pfl
masken og som dekker din nese, og sfl puste ud - kort, men forholds-
vist hflrdt. Du vil nu h4re et lille >klik< i4retog ubehaget forsvinder.

7.2. Snorkelen
Som du sikkert hurtigt vil opdage, er det besverligt, at trrekke vejret
ordentligt, nir du svgmmer rundt med din maske pfl. Du skal hele
tiden have hele hovedet oven vandet, for at trekke vejret. For at E6re
vejrtrekningen lettere, nir du snorkeldykker, er det praktisk, at an-
skaffe sig en snorkel. Selve udformningen er beskrevet tidligere, sfl
det vi vil beskeftige os med her er, hvordan du skal puste den ren,
hvis der er kommet vand ind i den.

Det er nasten altid meget besvarligt, at fi snorkelen pustet helt ren
for vand de fgrste mange gange du prgver det. Sfl derfor er det vigtigt,
at du prgver det mange gange, inden du kommer ud pfl dybt vand.
Teknikken er den, at du, nir du kommer i overfladen efter en ned-
dykning, puster meget kort, men hflrdt i snorkelen.

Det meste af vandet skulle nu vare borte, men hvis der er en lille
smule tilbage, kan du trakke vejret lige si stille og derefter puste ud
igen pi samme mide.

7.3. Finneteknik
Finnerne er snorkeldykkerens fremdriftsmiddel. De findes i mange
forskellige udformninger og ligesom for maskens vedkommende, er
det vigtigt, at du fflr de rigtige finner fra starten. Det er ogsfl vigtigt,
at du larer den rigtige sv@mmeteknik fra starten.

Finnerne skal passe din fod. Hvis du bruger finner med helkappe
er det vigtigt, at de ikke strammer dig for meget om foden. De mfl pfl
den anden side heller ikke v&re for lose, da finnerne sfl er i fare for at
falde af. Hvis finnerne strammer for meget, er der nok ikke andre
muligheder for at fjerne ubehagelighederne end at kobe et par storre
finner. Hvis finnerne er for l6se, kan du f. eks. bruge et par uldsokker
eller et par neoprenesokker for at fylde dem ud.
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Der grelder de samme regler for finner med helrem, men her kan du
prflve at regulere pi halremmen,f4r du eventuelt kgber et par nye.

Finner findes i mange st@rrelser og udformninger. Det er vigtigt at
fi et par finner, der ikke er for hflrde til at starte med. Senere, nir du

er blevet god til at svgmme med finner, kan du eventuelt kpbe dig et
par hflrdere finner.

Nflr du svommer med finner er det meget vigtigt, at du har den rig-
tige svpmmeteknik. Benbevegelserne skal komme fra hofterne og
knaene skal si vidt muligt vere strakte. Det kan v&re lidt besverligt
i starten, men hvis du tvinger sig selv til at indOve den rigtige teknik
fra starten, vil du ffl glade af det senere. Ver ogsfl opmrerksom pi at
finnerne/benene helst ikke mi bryde overfladen af vandet for meget,
det giver en dirlig fremdrift.

7.4. Svommeteknikker
Der findes forskellige gode mider hvorpfl du, med finner pfl, kan
komme fremad i vandet. Den fgrste er den helt almindelige, hvor man
ligger vandret i vandet med maske finner og snorkel pi, og hovedet
nedad. Du kan sfl bevrge benene som beskrevet ovenfor og derved
komme fremad i vandet. Du kan valge enten kun at bruge benene til
at komme frem gennem vandet, eller ogsfl kan du bruge armene i
crawl-bevegelser, for derved at opni en hpjere fart gennem vandet.

Der findes ogsi en form for fremdrift, der kaldes >Delfin-sv9m-

ning<<. Ved denne form for svpmning har man armene strakt frem
foran hovedet og man bevrger si begge finnerne nedad/opad sam-
tidigt. Denne form for svgmning kraver meget trening og en god
kondition og i praksis er den mest brugt for sjov.

Hvis man skal sv@mme meget langt eller hvis man er trret af at
sv@mme pi maven, kan man vende sig om og sv@mme pfl ryggen.
Denne svpmmestil er meget brugt og den har kun den ulempe, at det
er svrert at se, i hvilken retning man svpmmer.
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7.5. Udspring

En ting du ogsfl mfl lere er, at kunne springe i vandet pi en sikker og
god mflde. Der findes mange forskellige mflder at springe ned i vandet
pi. Jeg har valgt at beskrive tre almindelige mflder:

1. Forlans skridtspring.
2. Forlens rullefald.
3. Baglens udrulning.

1.. Forlrens skridtspring
Teknikken er den simple, at nflr du er klar til at gi i vandet og stir med
samlede ben ved kanten af bassinet, ser du dig for til hgjre og venstre,
hvorefter du tager fat i masken og snorkelen med den ene hflnd. Du
gir nu et stort skridt ud i vandet, hvor det ene ben er fremadrettet og
det andet er bagudrettet. Nflr du er kommet ned i vandet samler du
benene kraftigt og med en lille smule trrening kan du, med denne me-
tode, komme i vandet uden at dit hir bliver vfldt.

2. Forl&ns rullefald
Denne teknik bygger pi den samme udgangsstilling som beskrevet
ovenfor (Benene samlet og den ene hflnd pfl maske og snorkel).

Du ser dig for til hgjre og venstre, hvorefter du bgjer dig let sam-
men og lader dig falde forover. Nir du kan se at du er ved at vere
halvvejs nede mod vandoverfladen, satter du kraftigt af pi kanten,
mens du bOjer dig sammen. Nir du har ramt vandet, strakker du dig
ud og svgmmer mod overfladen.

3. Bagl&ns udrulning
Her sidder du pi kanten af bassinet eller biden med ryggen mod
vandet. Efter at du har set dig godt for bide til hgjre og venstre, tager
du fat i masken og snorkelen og lader dig falde bagover. Det krever
mflske en smule overvindelse at skulle E4re dette den f0rste gang,
men det har vist sig at vare en god og sikker mflde at komme i vandet
pi (ogsi senere, hvis du engang fer dykkerflasker pfl).
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7.6. Neddykning

Der findes mange mider at dykke ned under vandet pfl. Den mest
brugte er den sikaldte >Jack Knife<-neddykning. Teknikken er sim-
pel. Du svpmmer i overfladen og nir du vil dykke ned, strakker du
armene frem foran dig, si tager du en dyb indflnding, trrekker iumene
tilbage samtidigt med at du b0jer sammen i hoften. Nir du har fflet
overkroppen ned under vandet, strekker du ud i hoften, si benene
kommer op over vandet. Benenes vegt bruges si til at skubbe krop-
pen ned under vandet.

En anden mide at lave en neddykning pi er, ved at stfl lodret i vand-
et, sprede armene og benene, samle bide armene og benene samtidigt,
sfldan at overkroppen kommer lidt op over vandet.
Overkroppen vil si skubbe dig ned i vandet og nir du si har hovedet
under vandet, kan du bOje let sammen i hoften og derefter fortsette
din dykning. Denne neddykningsmetode kaldes >>Sakse-neddyk-
ning<<.

7.7. Afbatancering
En af de ting, som man ofte glemmer er en korrekt afbalancering.
En korrekt afbalancering kan beskrives pi fglgende mflde: Nir du
ligger i overfladen med dit dykkerudstyr pfl og si flnder langsomt ud
- sfl skal du inden du har pustet al luften ud synke ned i vandet.
Omvendt skal du nir du har luft i lungerne blive liggende i over-
fladen. Hvis du ikke synker nflr du inder ud som beskrevet ovenfor,
kan det skyldes at du har positiv opdrift, dette kan skyldes din dragt,
noget af dit udstyr, eller at du har en stprre volumen (og derfor en
stprre opdrift) end din egen vegt.

Du kan kompensere for en eventuel opdrift ved at tage et blybelte
pfl. Du kan finde ud af, hvor meget bly du skal have pe, ved at fi en
af dine kammerater til at hjelpe dig. Du legger dig i vandoverfladen
og sfl fir du din kammerat til, at legge blylodder oven pfl dig indtil du
begynder at synke, nflr du flnder ud. Du ved nu, hvor meget bly du skal
have pfl og kan si sette det i dit blybelte.
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En enkelt ting du skal huske pfl er, at hvis du skal dykke i ferskvand
eller hvis du ff,r en anden dragt - si skal du gentage kompensations-
gvelsen som beskrevet ovenfor. Hvis du er ude at dykke og har brug
for lidt mere bly, men ikke har noget med selv eller ikke har mulighed
for at lflne noget, kan du som en n4dl4sning tage en mindre sten og
holde den i hinden og pe den mide ti lidt mere vegt pi.

Det er dog altid en god ide, at have et par ekstra kilo bly liggende
til sidanne situationer.

7 .8. Snorkeldykkerovelser
Din instrukt0r vil helt sikkert kreve af dig, at du kan lave forskellige
6velser under vand. Jo mere du pver dig (o st@rre vandfgling du fer),
jo nemmere vil du have ved at udfgre de prpver, der stilles til snorkel-
dykkercertifikaterne.

Fglgende 6velser giver en god vandfpling og er en god mflde, hvor-
pi du kan lrere dit ABc-udstyr at kende:

1. Dyk ned i den dybe ende og leg din maske pi bunden. Dyk derefter
ned pfl bunden og hent den op igen. Efterhflnden som du bliver bed-
re til at dykke, kan du tage masken pfl og pr4ve at t@mme den under
vandet.

2.Dyk ned pfl bunden og leg maske og snorkel. Dyk ned og tag dem
pfl igen. Tgm masken og snorkelen pfl vejen op.

3. Dyk ned pi bunden og leg maske finner og snorkel. Dyk derefter
ned og tag masken pfl, tgm den under vandet, tag snorkelen pi, tag
finnerne pi og sv6m mod overfladen, i overfladen tgmmes snork-
len.

Uddykning
Det er vigtigt at lave en korrekt uddykning, det kan i nogle tilfelde
redde dig fra skrammer. Nir du gflr mod overfladen, skal du strekke
den ene arm op over hovedet imedens du langsomt roterer.
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Vandtredning.
Nir du snorkeldykker er det en anden vandtrednings-metode, du skal

bruge end den du bruger til almindelig vandtradning (uden ABC-

udstyr). Du stir lodret op i vandet og svpmmer roligt med dine finner.

Hvis det kniber med at holde sig i overfladen, kan man yderligere

bruge sine arme.

Sv0mning uden maske.
Denne ovelse gir ud pi, at du setter din maske op i panden (eller tager

den af). Derefter legger du hovedet ned under vandet imedens du

svgmmer. Denne Ovelse kan nok v&re lidt ubehagelig, nu havde man
jo lige vennet sig til at kunne se under vand, men det er en vigtig
pvelse idet den mflske kan hindre, at der gir panik i dig, hvis du en-
gang mister din maske imedens du er under vandet.

Inden du begynder at lave disse Ovelser er det vigtigt, at du forstflr
faren ved hyperventilation. Hvis du tager mange dybe og hurtige

andedrrt, inden du dykker ned er der fare for, at du besvimer, hvis du

bliver nede si lange du kan. En gylden regel er at du puster dybt ud,

en gang, tager en dyb indflnding, inder ud, tager en dyb indflnding og
dykker ned.

7 .9. Redning og transportbjrergning
En af de ting, der er meget vigtigt at vide for dig som snorkeldykker
er, hvordan man henter en forulykket person op, bjarger ham/hende
ind til land og genopliver vedkommende.

Det er jo mange gange sidan, at man er ude at snorkeldykke med

sine kammerater, miske uden bed, og sfl er det meget vigtigt at man
kan stole pfl, at man selv eller ens kammerater er i stand til at hjelpe
pi den korrekte mide, hvis uheldet er ude.

Ophentning af bevidstlos person
Det er beskrevet andetsteds, hvordan man finder en dykker, der er
druknet. Nflr du har lokaliseret den forulykkede tager du en dyb ind-
anding og dykker ned og henter ham/trende op til overfladen.
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Pfl vejen op kan du puste den forulykkedes vest op, hvis du kan finde
udlpseren. Hvis du ikke har udlgst redningsvesten pfl vejen op, mi du
g4re det i overfladen. Derefter puster du lidt luft i din egen vest, men
kun si meget at du ikke synker. Sfl er det pi tide at ti udlOst den for-
ulykkedes vagtbelte. Dette mi ikke tage ret lang tid, idet du allere-
de, nir du har fiet den forulykkede i overfladen skal sprge for at
hanArun har frie luftveje (bgj hansftrendes nakke tilbage og fjern ved-
kommendes maske/snorkel).

Hvis den forulykkede ikke er begyndt at trakke vejret, ved at du
bojede hovedet tilbage, mi du begynde indblesning i vandet allerede
nu. Dette kan v&re meget besvarligt, men det er meget vigtigt at du
allerede nu begynder indblresning. Hvis du ikke rigtigt kan komme til
kan du lukke lidt luft ud af hansftrendes vest og pe den mide fi ved-
kommende lidt lengere ned i vandet. Det er meget besvarligt at lave
genoplivning i vand, men hvis du trener det flittigt under din uddan-
nelse vil du, hvis du kommer ud for at skulle hjelpe en kammerat,
mflske kunne rede hansftrendes liv.

Thansportbjrergning
Nir du nu er begyndt genoplivningen i vand (husk ca. 15 indbles-
ninger i minuttet), er det pfl tide at ffl den forulykkede bragt i land. Det
er op til dig selv at beslutte hvilken af de metoder, der er beskrevet
her, du vil bruge i en given situation.

Bjrergning af person.
Hvis en person af en eller anden grund er blevet tret, kan du hjelpe
vedkommende ind til land ved at lade ham/hende ligge pfl ryggen, evt.
med sin vest pustet op. Du tager si fat om hans/hendes hage og
bjerger sfl jer begge to ind mod land (denne metode er at foretrakke,
hvis du er igang med at lave genoplivning idet det er muligt, let at
komme til vedkommendes mund). Du kan ogsi, hvis du foretrekker
det, tage fat i ham/trende under armene og sfl begynde bjergningen.
Du kan med denne metode selv enten svpmme pa ryggen eller pi ma-
ven. Du kan ogsfl tage fat om den forulykkedes underarme og b0je
dem ind over brystet.
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Derefter kan du bjarge jer begge svommende pfl ryggen.
En tredje mulighed er, at svpmme om foran den forulykkede og sfl

tage fat i hans/trendes arme lige over albuerne. Du kan si skubbe

ham/trende ind mod land.

Hvis der er to reddere.
Er du si heldig, at der er en dykkerkammerat i nrerheden kan i sam-

men hjelpe en forulykket person ind til land. En god bjergnings-

metode er den, at den forulykkede ligger i vandet pfl ryggen, med op-

pustet vest, den ene redder (ham pi venstre side af den forulykkede)

tager si fat i den forulykkedes venstre underarm, med sin egen hgire

hend. Den anden redder tager fat i den forulykkedes hgjte underarm

med sin egen hgjre hflnd! Med den venstre hflnd kan han sfl stOtte den

forulykkedes hoved. Hvis den ene redder bliver trnt, kan man skifte
pilfOlgende mide:

1. F6rst skifter redningsmanden pfl den venstre side. Han tager fat i

den forulykkedes venstre underarm med sin egen venstre hind og

holder sfl sin hgjre hflnd stgttende under den forulykkedes hoved.

2. Redderen til hOjre skifter derefter stilling, sfldan at han nu har tag i

den forulykkedes h6jre underarm ned sin egen venstre hflnd.

Hvis den forulykkede >>kun<< er trret, kan begge reddere tage fat i arm-

hulerne pfl vedkommende og derefter bjrerge ham/hende ind mod

land.
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