
g. AKTIVITETER FOR
SNORKELDYKKERE

9.L UV-Rugby

Undervandsrugby er en idrretsgren under Danmarks Idrets-Forbund.
Holdene er delt op i en landsdekkende ELITEDIVISION, og i kreds
dekkende 1., 2.og 3. division.

Elitedivisionen bestflr af 7 hold, som spiller om Danmarksmester-
skabet. De to sidste hold i divisionen spiller mod vinderne af l. divi-
sion om retten til at spille i elitedivisionen iret efter.

Spillet udoves i den dybe ende af bassinet, hvor det foregir pi tvrers
af bassinet.
Der spilles med en vandfyldt bold, som synker mod bunden fordi den
er fyldt med en blanding af salt, sukker og vand. Synkehastigheden er
mellem 100 cm og 125 cm pr. sekund.
I hver side af bassinet stir en mfllkurv, som er ca. 45 cm hOj og hvis
flbning er ca. 39-40 cm.
Et hold bestflr af I I spillere, hvoraf de 5 er udskiftningsspillere, som
hele tiden skal vere i udskiftningsomridet. Der mi udskiftes hele
tiden under kampen. Hvert hold, har endvidere 3 reservespillere, som
mi indsettes i forbindelser med pauser i spillet.
Spillerne er foruden badebukser/badedragt forsynet med hue med
Brebeskytter, maske, snorkel og svgmmefpdder.

Thktikken er fOlgende
Hver har sin bestemte plads pi holdet og sin bestemte opgave. Alle
har en udskiftningsspiller, bortset fra milmanden.

Forsvarsspil
Milmandens opgave er at dekke milet under hele spillet. Nflr han
skal op for at trrekke vejret, er der en bestemt angrebsspiller, der af-
l6ser ham og dakker milet medens modspillerne angriber.



Ved forsvarsspil skiftes 2 forsvarere til at dykke ned for at hindre
modstanderne i at komme ind til milkurven, samtidig fors@ger de 2
andre angrebsspillere at erobre bolden fra modstanderne.

Ved angrebsspil
Milmanden ligger i vandet ved bassinkanten og f4lger med i spillet,
klar til at dykke, og forsgger samtidig at hvile sig lidt. De 3 angribere,
en venstre, en midter og en hgjre mand, forsgger at score. Bag de 3
angribere er de 2 forsvarsspillere, som samtidig stOtter angrebet.
Dette er n0dvendigt for at fi spillet til at foregfl pi bunden og for ar fi
spillet til at >>kgre<<.
Spillerne ligger tet pi hinanden for at kunne aflevere uden fejl, og for
at fe et hurtigere spil, sfl hver enkelt spiller ikke har bolden for lenge.
Bolden kan hojst kastes (stodes) 3 meter under vandet, men hvis af-
standen er si stor mellem spillerne, er risikoen for fejlafleveringer
stor, ligesom modspillerne har mulighed for at gribe bolden i en afle-
vering. Spillet foregir pi bunden, hvilket bevirker, at spillet bliver
muligt op og ned og frem og tilbage. Bolden mi ikke kastes over
vandoverfladen. Udskiftningen, der foregir >flyvende<< skal helst
tages i forbindelse med forsvarsspil.

Dommere
Til at kontrollere spillet er der 3 dommere, hvoraf de to er i vandet
med dykkerudstyr pi. Den 3. dommer er pfl bassinkanten, hvorfra han
leder spillet.
Dommerne skal pflse, at der ikke sker farligt spil, at reglerne over-
holdes og iovrigt domme ved mil og andet.

Regler
Reglerne er i hovedtrek, at den boldfprende spiller mfl angribe andre
spillere og mfllmanden. Andre spillere mi kun angribe den bold-
f0rende spiller. Det er ikke tilladt at angribe eller holde i modstand-
erens udstyr, ligesom voldsomt spil ikke er tilladt. Kampen bestir af
to gange l5 minutter effektiv spilletid, med en 5 minutters pause i
mellem.
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Holdopstilling ved start

Regler / Ulovligt spil:
1. At angribe modstanderens maske.
2. At angribe modstanderens snorkel.
3. At angribe modstanderens finner.
4. At trakke i eller holde i modstanderens badebukser/dragt.
5. At satte fraltrakke i en modstander for hurtigt at komme op.
6. At sparke eller slfl en modstander med vilje.
7. At holde rundt om modstanderens hals.
8. At starte uden at have rgrt bassinveggen ved genstart af

spillet.
9. At angribe en ikke boldfprende spiller.
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10. At trakke/skubbe milmanden uden at vrere boldforende.
11. At vare mere end 6 spillere i vandet fra samme hold.
12. Atf4re eller kaste bolden over vandfladen.
13. At skubbe eller at trekke i mfllet.
14. At holde fast i milet.
15. At svomme bolden uden for banen.
16. For milmanden at >>kile<< eller have en kropsdel nede i

spanden.
17. Ved ulovligt spil atbergve en mfllchance.

Punkterne 13, 14, 16 og 17 giver straffe, hvis det er det forsvarende
hold, som begflr forseelsen.

Punktern e 1,2,3, 6,7, 8 og 1l giver udvisning t i l  spi l leren.

9.2. Finnesvomning
Det er som navnet siger svgmning med finner. Disse finner er enten
>>normale<< finner lavet af gummi, eller det er finner, der bestir af en
speciel gummifod (evt. en almindelig svgmmefod, der er skiret op),
pfllimet en glasfiberplade. Finnerne kan have forskellig lrengde, og
der er ikke nogen begrrnsning for, hvor store de mi v&re, eller hvad
de skal v&re lavet af.

Nir der er tale om finner lavet af glasfiber, er der igen to mulig-
heder: Det kan v@re to finner, som man altsfl benytter pfl samme mide
som almindelige finner, eller det kan v&re en sflkaldt >>mono<<-finne,
hvor der er pfllimet to fgdder pfl en stor glasfiberplade, som man altsfl
trekker med begge ben, som i butterfly. Inden for elitesvgmning
benyttes kun finner af glasfiber, og man er ved mere og mere at git
over til kun at benytte mono-finner, der i starten kun brugtes til svpm-
ning under vandet. Der er dog ikke noget i vejen for at man kan starte
med gummifinner, og si senere gi over til glasfiberfinner, der jo er
lidt mere specielle.

Finnerne er det eneste udstyr, der er pflbudt, men det er for de fleste
en fordel ogsfl at benytte maske og snorkel. Den mest benyttede
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snorkel, er den sflkaldte pandesnorkel, der i stedet for at gfl op langs

den ene side af hovedet, gir op foran n&sen og panden. En type

pandesnorkel tfls i mange sportsdykkerforretninger, men mange laver

dem selv, af et stykke tykt elektrikkenpr og et gammelt mundstykke.

Af masker benyttes enten almindelige >flade<< masker eller alminde-

lige svgmmebriller (af samme type, som almindelige konkurrence-

svgmmere bruger), evt. kombineret med en naseklemme.

Heller ikke her er det npdvendigt med andet end almindeligt udstyr i

starten. Senere kan man sfl kobe ind efter behov.

Stprstedelen af finnesv@mning foregir i bassin, men der er ogsi kon-

kurrencer i flbent vand. Til sfldanne stevner er det tilladt at benytte

dragt. Her benytter de fleste en tynd (3 mm) neoprendragt. Det er ikke

tilladt at benytte en sidan dragt ved konkurrencer i bassin, men det

ville nu nok heller ikke v&re en fordel.

Lrengdedykning
Lrengdedykning er endnu en speciel gren af finnesvgmning. Her

svpmmes under vandet, men uden luftapparat. Distancerne er da ogsi

kun 50 m for herrer og damer og 25 m for juniorer og damer. Dette

sidste er ikke internationalt anerkendt.

Distancer i finnesv/mning
De distancer vi svommer her i landet, er de samme som svommes til

EM og VM. Det er for alle klasser: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m og

1500 m.
I f lbent vand svgmmes for herrer: 1500 m,5000 m og 8000 m

apparat. For damer 800 m og 2500 m, og for juniorer 400 m og 800

m.

9.3. UV-Jagt
Hvis man kan lide at fiske under vandet, eller kunne tanke sig at pr4-

ve det, skal jeg prpve pi at give nogle finesser, som jeg har lert mig i

den tid jeg har fisket.
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Hvis man kender et sted, hvor det er godt at va;re ude med en fiske-
stang, er det ogsfl det idelle sted at forspge sig. Eller kender man nogle
bundtgarns fiskere, kan man se, hvor de har deres garn stiende.
En pynt med et rev ved indmundingen til en fiord, kan vrere et godt
sted at fiske.

Nflr man har bestemt sig for, at nu skal der fiskes under vandet, skal
man jo ogs6 have nogle rekvisitter. Jeg selv begyndte med et alminde-
ligt hflndspyd, som jeg selv lavede af en tynd jernstang. Den blev
spidset i den ene ende og fik monteret et hindtag i den anden ende.
Hflndtaget var lavet af tre, og udformet, si det var behageligt at holde
i hflnden. Det koster ikke meget at lave et sidant spyd, men det har
nogle ulemper, som man skal vare opmrerksom pfl. Det ene er, at jern,
som kommer i vand ruster, isar nflr det er saltvand. Dette kan undgis
ved at male spyddet. Den anden ulempe er, at et spidst spyd er godt,
idet fisken let bliver spiddet, men fisken falder let af, nir man trrekker
spyddet til sig igen. Dette er jo uheldigt, idet meningen var, at flr
fisken med hjem til stegepanden og ikke have en fisk med huller i,
svommende rundt i havet.

Hvis man vil undgi fornevnte ulemper, kan man lave spyddet af
rustfrit stil. Man bruger de samme mfll, og kan yderligere kobe sig en
harpunspids. Harpunspidsen koster fra 20 til 40 kroner, men er in-
vesteringen v@rd, idet spidsen er forsynet med en modh t+e, som
foldes sammen nflr fisken rammes og foldes ud, nir man trrekker
spyddet til sig igen, se fig. 9.3.L Dette indeberer, at man ikke mister
sine fisk, nir de forst er ramt. Prisen i alt pi et rustfrit spyd med
harpunspids er ca. 100 kroner, hvis man selv laver arbejdet.

\ \
Fig .9 .3 .1 .
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Det man skal kigge efter, nir man skal ud efter fisken, som oftest er
fladfisk, er hvordan bunden ser ud og hvad der ligger der. Smi bunker
af knust hjertemuslinger, kan vare et godt tegn, ligesom en slags
guirlander, som ligner hvid tape, men som er fiskeaffOring. Nflr vi ser
den slags tegn, skal vi kigge ekstra godt efter og ogsfl bruge fan-
tasien. Kig alle vegne pi bunden, rundt langs store sten, ved tang-
planter, men ogsfl pfl den bare sandbund, idet fladfisk godt kan lide at
gemme sig. Dette gur de ved at >>grave< sig ned. Si kan man nogle
gange se omridset af dem andre gange kun pjnene eller halen.
Si er det bare med at git til den. Det bedste er at ramme i hovedet ca.
2 cm bag Ojnene, sfl er chancen for at miste fisken mindst, ligesom
man heller ikke adelr.gger det spiselige k6d pe fisken.

Nir man har fanget fisken, skal man ogsi have et sted at g4re af
den. Jeg tog en tynd jernstang (ogsfl bedst i rustfrit stfll) og skar den
skrit af i begge ender. Jeg borede et hul i midten af stangen, heri
monterede jeg et stykke snor. Da enderne er skiret skrflt af, virker de
spidse og man kan let stikke stangen gennem fisken.
Man kan ogsi benytte et stykke fladstil, som spidses i begge ender,
der bores et hul i midten og et stykke snor bindes i. Snoren bindes en-
ten i ens bpje, eller fastggres til en selv, det sidste bevirker, at man al-
tid har >fangstsnoren<< i nerheden, fig. 9.3.2.

20 cm

Undervandsfiskeri kan ogsi Bores til en sport, som kaldes Under-
vands Jagt. I den forbindelse er der visse regler, som skal overholdes.
Jeg vil navne nogle af dem her.

H
20 cm

Fig.9.3.2.
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Fiskeomridet, >>banen<<, skal v&re tydeligt afmarket og afgr&nset,
bflde i vandet og pe land. Afmerkningen i vandet bestflr af store bgiet
med dykkerflag, disse bgier viser afgrrensningen til siderne og ud i
vandet. Pfl land er der tilsvarende opsat dykkerflag. Sideafgrens-
ningerne er i en lige linie mellem flaget pi land og flaget pi bgjen i
vandet, fig. 9.3.3.

F

Fig.9.3.3.

Der er ikke nogen begrensning pfl >banens<< stgrrelse, men afgores
helt og holdent af arrang 6rerne, men en bane pfl 500 m i bredden og
100 til 300 m ud fra kysten, vil kunne tilfredsstille de fleste. Jo stgrre
>>banen<< er, desto storre krav til anang4rerne og sikkerheden.
Som sikkerhedsforanstaltning skal man altid have mindst een bfld
med bildforer og standby dykker, ogsi helst med genoplivningsudstyr
og radioforbindelse til land. Det sidste er ikke noget krav men en god
ekstra sikkerhed. Inden man ger i vandet, bliver man orienteret om
regler og dykketiden. En sikker regel er, at hvis man forladerlkommer
uden for >banen< bliver man diskvalificeret.
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Reglerne for mindstemfll af fisk bliver gennemgflet, ligesom pointsy-
stemet bliver forklaret. Point systemet er lidt forskelligt fra sted til
sted, men normalt givcr fritsv6mmende fisk (torsk, il, laks og abor-
rer) dobbelt sfl mange points som fladfisk.

Nir dykketiden er ved at vare forbi, gives der signal fra stranden,
ofte ved at et af flagene, som markerer milomrfldet, bliver strgget.
Hvor tidligt tegnet gives, aftales inden starten pi UV-jagten.

Pi Dansk Sportsdykker Forbunds kontor findes kompendiet:
Love, sikkerhedsregler og anden nyttig jura for sportsdykkere.

I dette kan man lese om fredninger og mindstemfll pi fisk, dog skal
man v&re opmarksom pfl, at der lokalt kan findes srerlige fredninger
og srerlige mindstemfll.
Man kan endvidere lese, hvilke redskaber der mi bruges til fiskeri og
hvilke som er forbudt.

NB: Var opmrerksom pfl at UV-jagt i ferskvand er totalt forbudt!

9.4. Marin Biologi
Livet pi det lave vand.
Havet har altid fascineret mennesket - blot det at sidde og kigge ud
over havet virker beroligende pi de fleste. Men livet i havet er ogsi
en vigtig del af vores liv. Vi fflr en del af vores mad direkte fra havet
og vi pflvirker selv livet i havet - dels gennem vores fiskeri m.m., dels
gennem det affald, vi direkte smider i havet, eller indirekte halder
derud gennem kloakker og floder.

Dette afsnit handler om, at du nu som snorkeldykker ogsi er i stand
til at studere den del af naturen, som findes under havets overflade.
En imponerende verden, som mange andre aldrig fir at se.
Af natur er de fleste nysgerrige. Drejer din nysgerrighed sig bl.a. om
biologi og livet i havet, vil vi her gerne hjelpe dig lidt pi vej. Vi
anbefaler, at du starter med at gi en tur pi biblioteket. Der har de
masser af b4ger om bide havet og de dyr og planter, du kan finde, nir
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du dykker. Det, du i fgrste omgang skal lede efter, er b6ger om livet
pfl det lave vand. Senere, nflr du bliver bedre til snorkeldykning, eller
hvis du begynder at dykke med flasker, kan du begynde at interessere
dig for det, du kan finde lidt dybere.

Start f.eks. med at lflne bogerne >>Hvad finder jeg pi stranden<< fra
Politikens Forlag, >Fisk i farver< ogsi fra Politikens Forlag eller
>Havfisk og fiskeri i Nordvesteuropa< af Bent Muus, men du kan
ogsi lflne mange andre b4ger om tang, muslinger, fiskeri osv. Du kan
ogsi l6ne >>Danmarks Natur, Havet<< (bind 3), hvor der stir lidt om det
hele. B4get kan godt v&re lidt tunge at komme igennem, men prev at
finde nogle dyr og planter, som er nemme at genkende. Udvelg kun
nogle ti og let genkendelige den forste gang. Nir du si neste gang
kommer til stranden eller ud at dykke, sfl prgv at finde dem, du har
siddet og last om.
Udvelg f.eks. nogle fi dyr inden for forskellige grupper (fisk, mus-
linger osv.) og se, om du kan finde ud af forskellene imllem dem. Prov
f.eks. at finde de fplgende i bogerne.

Pighuder: Sgsderne, Sgpindsvin og Slangesderne.
Snegle: Tflrnsnegl, Pelikanfod og Konk.
Muslinger: Blimusling,HjertemuslingogKnivmusling.
Krebsdyr: Strandkrabbe, Reje og Tangloppe.
Fisk: Ulk, Tangsprrel, Snippe og Kutling.
Alger: Sukkertang, Bleretarg, Sosalat og Aleg.as.

Les om dem og prov derefter, om du kan finde dem pfl stranden eller
pfl det lave vand, nir du dykker.

Nu kan det blive mere spendende at dykke. For nu kan du begynde at
se det du har last om i bogerne. Du kan nu legge merke til, hvor
mange forskellige dyr og planter der gentlig er. Der er ikke kun 6n
slags tang - der er flere forskellige typer (bide grenne, brune og rgde)
og inden for hver type er der mange arter! Pi samme mide er der ikke
kun en slags snegle, muslinger og rejer, men mange sjove og forskel-
lige arter.
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Nir du har lrert at genkende nogle af arterne, kan du begynde at

underspge, hvordan de lever. Gfl hjem og kig i b6gerne igen eller lfln

nogle flere pi biblioteket. I dem kan du prfive at finde ud af, hvad

dyrene lever af, hvem deres fiender er, hvor gamle de kan blive osv.

PrOv f.eks. at finde ud af, hvad s@stjernen lever af ? Eller hvad krabber

lever af ?

Alle arter har deres specielle levevis, og krever hver deres helt spe-

cielle forhold for at kunne leve netop der, hvor de er (nogle lever oppe

i vandet, nogle lever pi eller under sten, andre i sand - nogle vil have

stille vand, andre krever strerk str@m), men uanset hvordan de lever,

indgir de alle i et meget stort kredslpb - en f6dekade, hvor nogen

spiser nogle andre, som igen har spist nogle helt andre igen... osv. Alt

det, du ser pfl ude i havet, er sflledes en del af et stort netverk (fgde-

kede), hvor alle arterne pivirker hinanden. En del af dem er ogsi med

i vores fOdekede oppe pi landjorden (vi spiser fisk, rnder og andre

strandfugle spiser snegle og muslinger osv.).

Planlag din egen undersogelse.
Det med at lese om alle planterne og dyrene, kan du sagtens selv ggre

der hjemme, men nir du skal ud at snorkeldykke, mi du, som der stir

andetsteds i denne bog, ikke E4re det alene. Planlreg turen i klubben

og husk at have det rigtige udstyr med og pe. Redningsvest og marke-

ringsbOje er en selvfglge - ogsi selv om I kun er inde pfl det lave vand.

Med en markeringsbOje menes ikke en lille plastikdunk, men en

ordentlig markeringsbgje med dykkerflag, si andre kan se jer pi lang

afstand.
Ner I har skaffet det udstyr, I skal bruge, finder I et lille omride

med lavt og roligt vand, hvor I kan finde nogle af de dyr og planter, I

har lest om (husk: det kan ogsi v&re afg4rende, hvor meget salt der

er i vandet - altsfl om I dykker i brakvand i @sters@en eller i mere salt

vand i Kattegat eller Vesterhavet). Der er nemlig mange flere arter, jo

mere salt vandet er.
For at kunne indsamle noget af det I ser, mens i dykker, er det en

god ide at have et fangstnet ogleller en plasticpose med. Det er ogsi
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en god ide, at have nogle baljer og spande (med saltvand i) stflende

inde pfl stranden til at komme dyrene op i, nflr I kommer ind med dem.

Se pi dyrene imens de er levende og hreld dem ud i vandet igen, f4r I

tager hjem. Tag eventuelt noget tang med hjem. Det kan man bflde

t4rre og presse til flotte billeder. Det kan ogsfl v&re en god ide, at tage

nogle tomme sneglehuse og muslinger med hjem fra stranden. De er

nemmere at bestemme ud fra bpgerne derhjemme. Men husk at skylle

dem godt - rfldne dyr og planter kan lugte meget grimt.

Det er ogsi en god ide at lave en mappe, hvor man samler alle de

oplysninger, man finder om de enkelte planter og dyr. I den kan man

skrive ned, hvad man har set og hvordan de lever. Man kan ogsfl tage

nogle fotokopier fra bggerne af de ting, man gerne vil finde og sfl tage

mappen med til stranden, si man kan bestemme tingene, lige nir man

kommer op. (biblioteket bliver nok ikke sfl glade, hvis deres bog kom-

mer tilbage vid og fyldt med sand).

Dansk Sportsdykker Forbund har ogsfl et MiljOudvalg, der arrangerer

kurser om biologi. De har ogsfl et miljokursus for juniorer. Hvis I er

interesseret i et sfldant kursus, sfl snak med jeres klub/leder og find ud

af om I kan fi arrangeret et kursus (det skal helst planlregges et par

mineder inden I gerne vil have kurset). Kontakt derefter Miljg-

udvalget eller Dansk Sportsdykker Forbunds kontor, som kan fortrelle

hvem i skal kontakte.

HUSK: at holde naturen ren - dvs. husk ogsfl attage alt jeres

madpapir, slikpapir og tomme flasker med Jer !!!

9.5. Kiilner-bane
Forhindringerne er lavet af elektrikkengr, lodderne er af bly, derfor

skal man huske at pakke disse godt ind, da de ridser og farver fliserne

i svOmmehallen.
Forhindringerne I og 2 kan man variere i snorlrengden, sfl man skal

svgmme nresten til overfladen, og si helt ned til bunden.

Forhindring 4 skal man bare runde, men den rigtige vej rundt.
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Ved start tages tid for gennemsvomningen, der startes enkeltvis. Ba-

nen kan gsres lettere ellere sv&rere ved at mindske eller oge afstand-

en mellem forhindringerne.
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