
8. SIKKER DYKNING I HAVET

8.1. Dykkerflaget
Det blfl-hvide dykkerflag, der er identisk med det internationale
signalflag rrA,., har fplgende udseende og betydning:

Dykkerflaget er vel oprindelig og fgrst og fremmest tenkt anvendt
som afmerkning af en erhvervsdykkers arbejdssted, der som regel er
karakteriseret ved et afgrrenset omrflde med et stationart overflade-
fart0j.

I modsretning hertil er sportsdykning ofte karakteriseret ved flere
dykkeres samtidige overflade- og/eller undervandssvomning over et
stgrre, ikke n&rmere afgrrenset omride, hvilket kan vanskeli EE4re
anvendelse af en stationrer afmarkning.

Den 4gede sosportsaktivitet har imidlertid @get risikoen for livsfar-
lige konfrontationer mellem lystfaft@jer, vandskil 6bere, vindsurfere
m.fl. og sportsdykkere, hvorfor afmerkning af dykkerstedet og om-
rfldet mi tillregges den allerst@rste betydning.

Dykkes der fra stgrre bid (f.eks. kutter) eller fra en gummibid og
dykkes der umiddelbart ved eller omkring bflden, vil det sredvanligvis
v&re tilstrrkkeligt, at hejse dykkerflageti bidens mast eller i en gum-
mibfld pfl en srerlig stage, der kan fastggres i bfldens hek.

For at bfldfprere m.fl. kan se, at det er signalflag >>A<< og, sflfremt
de kender dets betydning, kan handle i overensstemmelse hermed, er
det npdvendigt, at flaget holdes udspilet f.eks. ved hjrelp af en diago-
nal skrflstiver.

Dykkes der i nogen afstand fra bflden eller direkte fra kysten, mi
omrfldet yderligere afmrerkes, enten ved at sette yderligere dykker-
flag pi bOjer eller ved at lade hvert dykkerp ar f4re et dykkerflag i
forbindelse med en afmrerkningsbgje.

Dykkes der i m6rke i et trafikeret omride, skal dykkerstedet af-
merkes med et lyssignal bestiende af to r4de lys med et hvidt lys
imellem, der sidder lodret over hinanden og kan ses hele horisonten
rundt. Desuden skal der v&re et udspilet og belyst dykkerflag.
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Ogsi snorkeldykkeren, der liggende i overfladen med opmerksom-

heden og blikket fortrinsvis rettet mod bunden og sv@mmende relativt

tret under kysten, er udsat for pflsejlingsrisiko, hvorfor ogsi han bpr

fOrc et udspilet dykkerflag i et >>sleb< pi ikke over 20 meter.

8.2. Strgm/idvand
Sportsdykning er en alsidig sport, der omfatter mange forskellige in-

teresser og aktiviteter og gennemfpres under mange forskellige for-

mer, aftrangi g af klima, lokale forhold og de ressourcer, der rides

over i form af stgrre eller mindre bflde, navigationsudstyr etc.

net fglgende tager sigte pi generelt at beskrive forskellige dykke-

former og deres karakteristika, siledes at den nye sportsdykker ved

selvstudium kan orientere sig, om de mider hvorpi der normalt dyk-

kes i Danmark.
Skal man dykke i udlandet, herunder i vore nordiske nabolande,

kan man ikke gfl ud fra, at der dykkes pfl samme mflde og efter de

samme procedurer. I disse situationer mfl man derfor orientere sig

grundigt om de dykkemider og procedurer, der anvendes det pigrld-

ende sted.
Verdensforbundet for sportsdykkere CMAS har udarbejdet et set

internationale sikkerhedsregler (>International Code of Diving <<), der

bgr vnre et frlles grundlag, ner dykkere af forskellige nationaliteter

og sprog dykker sammen.
Reglerne er optaget som tilleg til dette afsnit. Les dem fgr du dyk-

ker i udlandet.
Slutteligt skal det understreges, at de her beskrevne metoder og

procedurer ikke npdvendigvis behpver at vere de eneste rigtige. Hver

klub kan have sine egne procedurer, som kan vere mindst lige si

gode, nir blot de tilgodeser den enkelte dykkers sikkerhed og tager

hensyn til de principper, der er beskrevet i de foregiende afsnit om

dykning i flbent vand.
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Dykning direkte fra kysten uden b6d.
For de fleste klubber i Danmark er dykning direkte fra kysten en nirr-

liggende dykkeform, der kun krever ffl midler og som umiddelbart

kan ivrerksrettes med fi forberedelser. Det bOr imidlertid under-

streges, at netop denne form for dykning indeholder nogle risikomo-

menter, som der b6r tages hensyn til. Arsagen hertil er blandt andet,

at man ved de danske, fladvandede kyster ofte mfl fjerne sig relativt

langt fra stranden for at finde en for dykkere antagelig dybde. Dette

betyder, at man ofte mi gennemf4re en lang og udmattende over-

fladesv6mning bflde ud og hjem og ofte med strgm og bglger som

modstandere.

Undersog stromforholdene
I det ibne vand kan strgmmen have alle mulige retninger, men kyst-

zonen tvinger strpmmen pe grund af kystens nrrhed til at lgbe paral-

lelt med kysten, og havstrpmmen kaldes nu kyststrflm, fig. 8.2.1.
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I la af fremspringende nes og bugter opstflr idvand, der er kende-

tegnet ved, at str@mmen ved kysten (men uden for brydningszonen)

l6ber i modsat retning af hovedkyststr@mmen lrengere ude, tig8.2.2.

Mens de ovenfor nevnte former for vandbevregelser dominerer

str6mbilledet i det ibne hav, sfl er de b@lgeskabte strgmme nesten

altid enerfldende i brendingszonen n&rrnest land.

Bplgestrpmmen har derfor betydelig st@ne kystformende virkning

end de Ovr'ge former for strgmme.
Bplgestrgmmen frembringes af den fremadgiende kraft i de bryd-

ende b6lger, og de lgber langs kysten i den retning, som bplgefron-

ternes indfaldsvinkel angiver. Bglgestrgmmene lgbet derfor under-

tiden i modsat retning af kyststrgmmen. Pi revlekyster g4r et serligt

forhold sig galdende, fr9.8.2.3.
Hver brydend e b4lge slynger betydelige vandmasser ned i truget

bag revlen, hvorfra imidlertid kun en mindre del vender tilbage over

revlen med den tilbagegflende vandbevregelse i bOlgedalen. De over-

skyllende vandmasser frembringer i truget en bglgestorm, der lgber

parallelt med kysten. Vandet vender tilbage til havet i tvrll4bene

(hestehuller), der med mellemrum gennemskrerer revlerne.
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Hullerne i revlerne er dannet af det vand, som efter bplgens bryd-
ninger er skyllet ind over revlen.

Denne vandmengde sgger ned ad strandplanet og udefter, hvor der
er lavninger i revlen. Da store vandmasser fra begge sider s@ger fra
omrfldet mellem strandbredden og revlen mod disse >aftapnings-
steder<<, vil lavningerne udhules af det strerkt strpmmende vand. Et
hestehul er opstflet. Hestehuller forekommer som navnt hoved-
sageligt pfl udpregede revlekyster som den jyske vestkyst, hvor dyk-
ning i brandingen ikke er almindeligt. Da det imidlertid ikke kan
udelukkes, at sportsdykkere kan komme ud for disse betingelser -

f.eks. for at komme andre til undsetning, vil vi kort omtale, hvorledes
man bgr forholde sig.

Den der ved svgmning eller dykning kommer ind i hestehullet, kan
blive grebet af str6mmen ogf4rt ud gennem hestehullet til farvandet
uden for revlen. Her lober vandstrommen ikke mere i en snaver ka-
nal, og hastigheden aftager derfor hurtigt. Vandstrgmmen i heste-
hullet er ofte sfl strerk, at man ikke kan svpmme imod den og man
rives med ud. Det farlige er, at mange sretter deres krafter til i for-
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geves kamp mod den udgflende str/m i hestehullet. Her, som ved

andre strpmforhold, grelder den regel, at man ikke skal krempe mod

strpmmen, men blot lade sig fgre udefter, roligt drivende.

Umiddelbart udenfor revlen kan man atter sv6mme, og derefter bpr

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

Revlen kendes i blresevejr derpi, at der er hvidt skum og sterk brend-

ing, idet bplgerne bryder i det lavvandede omride over revlen, men

ikke i det dybe vand i hestehullet.

Kendskabet til de lokale strgmforhold er isrr vigtigt ved dykning

fra stranden uden bed, hvor overvindelse af str6mmen skal ske alene

ved sv6mning under vandet eller i overfladen.

Organisation
Stranddykning ledes fra et hensigtsmassigt sted pfl kysten, helst hvor

der er gode observationsforhold over dykkeomrfldet. Her opholder

dykkerlederen sig sammen med stand-by-dykkeren, observat@ren og

Qvnge dykkere, fig. 8.2.4.

Da det ude fra havet, liggende i overfladen, ofte kan v&re vanskeligt

at genkende udgangspunktet, kan det vrere en fordel at afmerke dette

med et dykkerflag.
Da afstanden mellem dykkere i vandet og basen pi land ofte er stor,

er en omhyggelig observation af dykkeomridet og den derigennem

opnflede synskontakt af stprste betydning. Observationen bgr om

muligt finde sted fra et hgjere terran med god oversigt over dykke-

omridet, ligesom observationen b6r forstrerkes med kikkert.
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8.3. Signaler
Da man af gode grunde ikke kan tale sammen under vandet, med-
mindre man benytter sig af srerligt udstyr, der af Okonomiske grunde
nok er udenfor de fleste sportsdykkeres rrekkevidde, mi man bedene
sig af simple, visuelle tegn afgivet med hender og arme, linesignaler,
simple lydsignaler eller ved hjrelp af en skriveplade.

Verdensforbundet for sportsdykkere CMAS har fastsat et sret
obligatoriske, internationale tegn, der anvendes og bOr kendes af
sportsdykkere overalt i verden. I tilleg hertil har blandt andet Dansk
Sportsdykker Forbund fastsat nogle tegn, som har vist meget nyttige
ved dykning i nordiske farvande, hvor man mi indstille sig pi, at tegn
ofte mi anvendes i urolig sO og med handsker eller luffer pfl hend-
erne. FOr en dykning sammen med nye kammerater er det imidlertid
klogt at undersgge, hvilke tegn der anvendes og evt. repetere dem, si
misforstielser undgfls.

Et tegn skal afgives roligt og med en tydelig markering og skal gen-
tages af modtageren, hvis han forstflr dets betydning og agter at hand-
le i overensstemmelse hermed.

Kender han ikke tegnets betydning, skal han ikke gentage det.
Medmindre det drejer sig om et faresignal (tegn nr. 9), skal man ved
afgivelse af tegn undlade at svinge med armene, hvilket meget nemt
kan blive misforstflet af andre dykkere eller af overflademandskabet.

Lnr alle tegnene udenad, husk dem og repet6r dem jevnligt.

Visuelle signaler - Obligatoriske tegn

1.  OK, ja ,

Positivt

2. GA,op,
Jeg gir op



3. Ga ned, Jeg gir ned.

5. Der er noget galt, usikker.

7. OK til overflademandskab.

4. Jeg kan ikke trykudligne.

6. Fare, omgiende hjalp.

8. OK til overflademandskab.
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9. OK, men bedes aftrentet.

//. OK til overflademandskab.
(Store, langsomme cirkler med

lygten).

/-1. Der er noget galt. Fare. (Lange,

hurtige bevegelser med lygten op

og ned i strakt arm).

/0. (Til makker) Samme signaler

som om dagen, men belyst med

lygten.

12. OK, men bedes afhentet.
(Langsomme, vandrette bevegel-

ser)



Undervandstegn og signaler - valgfrie
Nedenstiende signaler er ikke obligatoriske, men tilridelige som sup-
plement til de obligatoriske, nflr disse er sikkert indlert.

2. Du, dig.

3. Samling, m6de. 4. Stop, opmarksomhed.



5. Retning.

7. Langsommere.

9. Niveau, dybde.

6. Nej, negativt.

8. Hurtigere.

10. Jeg har ikke forstlet.
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I I. Jeg er svimmel. 12. Binde sammen, gor fast.


