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Episode oversigt for 2019 
 
 
Nedenstående er en oversigt over de 5 episoderapporter der er indsendt til TU. Vi har 
desværre haft 2 episode med fatal udgang.  
TU registrerer rapporter fra alle danske og udenlandske dykkere i dansk farvand og 
danske dykkere i udlandet. 
Læs rapporterne og brug dem til at lære fra andres uheld. De har haft mod og velvilje til at 
dele deres oplevelse og det mindste vi kan gøre, er at bruge informationen til at undgå at 
komme ud for det samme. 
 
Bemærk at DSF's krisehjælpsforsikringen åbenbart kun dækker klubture, ikke private ture, 
dvs. turen skal fx have været annonceret på klubbens hjemmeside eller Facebook side. 
 
Vi, i TU vil gerne takke dem der har indsendt rapporter og vil gerne appellere til at flere 
indsender episoderapporter til os. Jeg har lavet rapporten således, at så meget af 
indberetterens tekst er med, dog i anonym form. 
Det giver jo ikke belæg for de store statistiske beregninger og der er igen i år ingen rød 
tråd, men flere forskellige hændelser. Disse ses beskrevet i nedenstående skema. 
 
Bemærk at det er muligt at udfylde og sende episoderapporten direkte fra DSF 
hjemmeside, det for at gøre det lettere for jer derude i klubberne.  
Denne oversigt vil også ligge på DSF hjemmeside under Teknisk Udvalg. 
 
 

Måned  Beskrivelse af episode 

Februar 1 Ukontrolleret opstigning: 
Var første dykker nede og skulle binde på vraget. Lod lå ca. 2 m fra vrag 
og jeg fik det bugseret hen til vraget, ledte langs rælingen efter noget at 
binde til og loddet satte sig fast i noget net, da jeg havde fået det fri 
fortsatte jeg med at lede, men havde fået luft i ben. Ville lave en 
koldbøtte men under dette fik jeg positiv opdrift og havde en ukontrolleret 
opstigning med ben først. 
Havde fuld fokus på at trække vejret og puste mere ud end jeg tog ind, 
men ved overflade ville jeg råbe båden an og tabte mit andettrin. 
Mine ben var fyldte og vingen tom så fik hovedet under vand så en 
dykker hoppede i og hjalp mig med at få andettrin i munden og luft i 
vingen samt få ro på mig (afhjælpe min begyndende panik). 
Blev afmonteret for udstyr og hjulpet op på båden hvor jeg blev lagt ned 
og fik ilt. 
Min totale dykkertid var 11 min. og heldigvis er der udover tabt blybælte 
samt selvtillid ingen følgeskader ved dette. 
Maks. dybde: 31 
 

Marts 2 Sene symptomer på dykkersyge: 
Vi mødtes ved dykkerstedet, begyndte at påtage tørdragt og klargøre 
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udstyret. 
 
Planen var at dykke sammen alle tre uden mellemline. Vi havde alle 
dykket flere gange på det pågældende sted før. Vi havde også tidligere 
dykket sammen. Overflademandskab bestod af hustru til den ene dykker, 
der kunne slå alarm hvis vi overskred aftalt dykkertid. Planen for dykket 
var at følge den udlagte kæde indtil vi nåede 25 meter, herfra dykke 
imod strømmen i nordgående retning imens vi langsomt gik op og ind 
imod land. Afslutte dykket med at følge væggen / skråningen på ca. 10 -
12 meters dybde langs kysten inden vi gik op. Vi aftalte en max dykkertid 
på 45 minutter. Dykker 1 & 2 var hurtigere klar end jeg og de gik ud i 
vandet først og ventede. Jeg kom også i vandet og stod ca. 3-4 meter fra 
dykker 1 & 2. Jeg havde udstyret klar og gav signal til at vi kunne dykke. 
Dykker 1 & 2 gik under overfladen. Indså at jeg lige havde glemt at 
tænde video kameraet jeg havde taget med for at filme dykket. Brugte 
ca. 30 sekunder på dette hvorefter jeg gik under overfladen og 
svømmede i retning imod dykker 1 & 2 og den udlagte kæde ved beton 
pillen. Jeg nåede hurtigt kæden men kunne ikke se dykker 1 & 2. Tænkte 
at de havde fulgt kæden nedad som aftalt. Dykkede hurtigt ned langs 
kæden for at indhente dykker 1 & 2. Da jeg nåede ca. 18-19 meters 
dybde uden at se dykker 1 & 2, tænkte jeg at de nok alligevel ikke var 
her, men for at udelukke at de var længere nede (når jeg nu alligevel var 
kommet så dybt ned) dykkede jeg hurtigt til de 25 meter vi havde aftalt 
blot for at være helt sikker. Fandt ikke dykker 1 & 2 på max dybden vi 
havde aftalt og dykkede herefter raskt op langs kæden igen. Ved ca. 12 
1/2 meters dybde møder jeg så dykker 1 & 2. Vi er alle ok og aftaler at 
dykke videre som planlagt. Vi dykker sammen igen ned imod de 25 
meter. Strømmen er dog så stærk at vi har svært ved at svømme imod 
den og vi følger i stedet kæden langsomt tilbage imod land.  
Vi tager et sikkerhedsstop i 3 minutter på 4,5 meters dybde. Dykker 
herefter ud og går i land.  
Da vi snakker sammen efter dykket fortæller dykker 1 & 2 at de havde 
dykket lidt ned nær kæden men ikke ved kæden og ventet på mig. Efter 
et stykke tid hvor de endnu ikke har set mig går de til overfladen og 
kigger efter mig. De kan ikke se mig og så dykker de langs kæden for at 
kigge efter mig hvorefter vi først mødes på ca. 12,5 meters dybde.  
Søndag, lige efter dykket: 
Jeg har det fint, det var dejligt at dykke trods at strømmen var kraftig og 
man skulle kæmpe en god del for at holde sin placering. Jeg startede 
med 305 bar på flaskerne og sluttede med 100 bar - havde grundet 
strømmen på dette dyk åndet ca. 28 liter luft i minuttet imod de ca. 19 
liter luft i minuttet jeg normalt bruger på et dyk. Men computeren havde 
ikke under dykket brokket sig - jeg holdte mig umiddelbart inden for 
computerens grænser selvom jeg havde en uhensigtsmæssig “savtak” 
dykker profil på dette dyk. Resten af søndagen havde jeg det stadigt fint, 
højst en anelse træt/brugt som normalt efter en dykkertur. 
Mandag:  
Jeg er helt upåvirket af dykket og har det fint. Min dag går helt som 
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normalt, jeg føler mig frisk og har det godt.  
Tirsdag:  
Dagen starter fint, jeg har det godt og arbejder som normalt. Cirka ved 
17-tiden føler jeg mig pludselig meget træt. Læser lidt og vil lægge mig til 
at sove ca. 21.30. Får pludselig ondt midt i brystet og det føles som om 
det er være når jeg lægger mig ned eller tager en dyb vejrtrækning. Kan 
ikke mindes at jeg har følt sådan før. Går lidt rund, prøver at strække lidt 
ud men det hjælper ikke. Jeg bliver lidt urolig, og det bliver ikke bedre da 
jeg læser på Netdoktor.dk at ondt i brystet altid skal undersøges hurtigt 
af læge. Jeg er pludselig bange for at jeg måske har et problem med 
hjertet, er der et hjertestop på vej selvom jeg ikke er ældre? Ringer til 
akut lægen kl. 22.00 og fortæller jeg har ondt midt i brystet og måske lidt 
udi venstre skulder. Jeg når ikke at sige mere før beskeden er: jeg 
sender en ambulance nu. Ambulancen er der hurtigt, de begynder straks 
behandling for mistanke om blodprop i hjertet imens vi kører til 
hjertemedicinsk afdeling. 
På hjertemedicinsk afdeling, tager de EKG og flere blodprøver samt 
overvåger mig hele natten for at kontrollere om mit hjerte fejler noget. 
Onsdag: 
Jeg får ikke sovet meget denne nat og næste morgen har jeg stadig ondt 
midt i brystet, specielt når jeg trækker vejret dybt. Jeg fortæller lægerne 
at jeg har været ude at dykke om søndagen og haft en lidt uheldig 
dykkerprofil nu jeg tænker efter. De tror ikke at dykningen er relateret til 
smerterne jeg oplever, men vælger at få taget et røntgenbillede af mit 
bryst & lunger da jeg stadig har lidt ondt midt i brystet og blodprøver 
samt EKG ikke indikerer at der skulle være noget galt med hjertet.  
Hjertelægen spørger mig hvordan smerten / spændingen i brystet føles i 
forhold til aftenen før. Jeg mærker efter og siger at det virker som at 
smerten er blevet lidt mindre, men at den stadig er der. Da alle hjerte 
målinger og røntgenbilleder er ok bliver resultatet at jeg udskrives ca. kl. 
09.30 fra hjertemedicinsk afdeling. Beskeden er at jeg skal gå hjem og 
så kontakte egen læge for opfølgning på de brystsmerter jeg stadig har 
om et par dage hvis ikke det bliver bedre.  
Ringer til min hustru der kommer og henter mig. Jeg har det ikke godt, 
stadig ondt i brystet - specielt ved dybe vejrtrækninger. Begynder at få let 
hovedpine, ondt i halsen samt lidt i ryggen. Tænker nu at symptomerne 
må være relateret til dykket i søndags da Sygehuset har konstateret at 
mit hjerte samt lunger skulle være ok. Googler og finder frem til 
forsknings afhandling om dykkersyge og symptomer. Læser at i enkelte 
tilfælde kan symptomer på dykkersyge opstå efter flere dage og ikke 
som i 95-98% af tilfældene i løbet af de første 24 timer. Forsøger at 
google kontakt oplysninger til dykker medicinsk afdeling på 
Rigshospitalet for at høre deres mening. Finder ikke nummeret og ender 
med at ringe 112 igen da symptomerne bliver være. Ambulancen henter 
mig ca. 10.40 og kører mig retur til Sygehusrt, denne gang til akut 
modtagelsen. Ny læge kommer til og undersøger mig - jeg fortæller at 
jeg virkelig tror at mine symptomer er relateret til dykningen i søndags og 
at jeg gerne vil have at de tager kontakt til dykker medicinsk afdeling på 
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Rigshospitalet da min egen mavefornemmelse er at jeg skal i 
trykkammer snarest muligt. Lægen tager blodprøve direkte fra pulsåren i 
mit håndled inden han kontakter Rigshospitalet. Efter konsultation med 
dykkermedicinsk afdeling, Rigshospitalet, bliver mine lunger CT scannet i 
Svendborg. Resultatet er at jeg heldigvis ikke har nogle synlige fejl eller 
brist i lungerne. Jeg har stadig ondt midt i brystet, hovedpine, ondt i 
nakke og lidt i ryg samt øre og pandehuler. Det ender med at det 
besluttes at jeg skal til Rigshospitalet for at komme i trykkammer 
behandling.  
Lige inden ambulancen henter mig for at køre mig til Rigshospitalet 
kommer lægen i Svendborg forbi igen og foretager nu hurtigt en ultralyd 
scanning af mit hjerte da han stadig ikke mener at det kan være dykker 
relateret. Han finder ikke nogen fejl på mit hjerte hvorefter 
ambulancefolkene tager mig med. Ca. 16:45 ankommer vi til 
Rigshospitalet. De tager straks blodprøver igen samt laver et nyt EKG og 
sætter hjerte overvågning på mig. Finder ingen fejl og jeg bliver kørt til 
afdelingen hvor de har tryktanken.  
Efter balance test og klargøring kommer jeg i tryktanken. Klokken er nu 
18.00 og planen er at jeg skal have en 5-6 timers behandling i 
tryktanken.  
Trykket øges til 18 meters dybde til en start, senere op til 9 meter og 
henover de næste 5 timer ånder jeg 100% ilt, kun afbrudt af 5 minutters 
luftpauser ind i mellem så ilten ikke forgifter mig / udløser ilt kramper. 
Mine symptomer mindskes hurtigt i tryktanken, specielt hovedpinen går 
hurtigt væk. Jeg sover halvdelen af tiden i tryktanken da jeg er meget 
træt grundet manglende nattesøvn dagen før. Efter endt behandling i 
tryktanken, tager jeg igen balancetest der viser tydelig fremgang. Jeg 
føler mig næsten symptom fri nu. Bliver kørt til en stue hvor jeg sover til 
næste dag (stadig med hjerte overvågning mv.).  
Torsdag: 
Skal igen i tryktanken, denne gang dog kun i 90 minutter og til 14 meters 
dybde. Jeg går i tanken kl. 11.00 sammen med 6 andre patienter der 
også nyder gavn af trykkammerbehandlingen (sårheling mv.).  
Føler mig frisk og helt symptomfri nu.  
Bliver undersøgt af dykkerlæge/neurolog der konstaterer at alt er fint. 
Jeg anbefales følgende på baggrund af den dykkersyge jeg har haft i 
kroppen: 
1) ingen tryk påvirkninger de næste 72 timer. 
2) pause fra dykning i 6 uger. 
3) anbefales at dykke konservativt med nitrox i fremtiden.  
 
Jeg forlader Rigshospitalet og rejser endelig hjem til min familie igen.  
Hvad jeg har lært af ovenstående oplevelse: 
1) Dyk konservativt i forhold til tabeller / computer 
2) Altid hurtigt afbryde dykket og gå til overfladen hvis kontakt til dykker 

makker(e) mistes.  
3) Undgå “savtak” dykker profiler. 
4) Ved dyk hvor der er meget strøm eller hårdt arbejde - altid indlæg 
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flere og længere deko stop end computeren anbefaler da kroppen 
optager mere nitrogen når der åndes flere liter luft i minuttet end 
normalt.  

5) At man godt kan have dykkersyge selvom symptomerne ikke 
opstår i løbet af de første 24 timer. 

 

Maj 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Fridykning nær påsejlet af båd: 
Vit deltog i Scorpena cup. Jeg var bådfører på en større båd, hvor vi lå 
udenfor (mod land) sejlrenden ud for Prøvestenen. Vi havde to dykkere i 
vandet med hver sin markør (flåde), med flag, og med stort (ca. 1m2) 
dykkerflag på båden. Pludseligt kommer der to store RIBs med 
passagerer i meget høj hastighed ud fra havnebassinet bag om 
prøvestenen. De følger ikke sejlrenden og passerer tæt på os og var 
meget tæt på at sejle en af vore dykkere ned. Jeg anslår afstand til vores 
ene markør var ca. 10-15 meter om ikke mindre. Dykkeren var under 
vand og blev heldigvis ikke ramt. Jeg kan ikke pt bekræfte hvilket firma 
der var tale om, men det var en professionel aktør. 
 
Fridykning i svømmehal: 
Jeg vil nedenfor beskrive en meget tæt på hændelse der skete i 
forbindelse med fridykker træningen i svømmehallen d.16.05.2019. 
Som klub har vi hele svømmehallen og her træner et fridykkerhold alt 
efter deres arbejdstider varierende på ca. 16 deltager. 
Vi starter med at aftale at vi i dag vil prøve på at tangere eller forbedre 
vores personlige rekorder i længdedykning, træningen indledes med 
opvarmning hvor vi tager 100m løs opvarmning derefter 4X25m hvor 
fridykkeren er neddykket og først afslutter de 25m efter 45.sek. ved slag 
på vandtrappe. Derefter følger en anden række øvelser. Vi er nu klar til 
at teste de enkelte fridykkers personlige form. Fridykkeren vi starter ud 
med, siger at alt er ok, jeg har det godt og er klar, han går ind i sig selv 
får ro på vejer trækningen, derefter dykker han, som træner går jeg langs 
kanten og observere at dykkeren vender på 25m fortsætter i pæn stil, 
næste vending 50m passeres også uden at der er noget at bemærke, 
dykkeren når ud over den dybe del af bassinet som er 4m her sker der 
en ændring ved 70m, som observatør på kanten ser det ud som om at 
dykkeren har nået sin grænse og er på vej op, dog ser jeg at dykkeren 
ændre retning og dykker svagt nedad hvorfor jeg tænker ok han har lidt 
mere at give ad, samtidig ser jeg at dykkeren ikke mere kommer fremad, 
der er noget galt jeg råber til dykker der ligger midt i bassinet ved kanten 
at du dykker ud nu og stopper dykket, på den anden side af bassinet går 
”tilfældigvis” en af klubbens instruktør jeg råber til ham at det er nu hjælp 
hop i få fridykkeren op det er nu, jeg vælger ikke selv at hoppe i da der er 
brug for en der har overblikket og kan koordinere, samtidig råber jeg til 
de andre fridykker der ligger oppe i den lave ende af bassinet at der er 
brug for hjælp nu, jeg ser at de mental har observeret at der er et eller 
andet der absolut ikke er ok, de svømmer alt hvad de kan ud for at 
hjælpe, de får den bevidstløse fridykker op i overfladen og flytter ham ind 
til bassinkanten, hvor jeg i mellemtiden har trykket på alarmknappen og 
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forventer at centervagten er på vej, vi får den bevidstløse op på 
bassinkanten, jeg starter proceduren omkring genoplivning af 
drukneulykke op. Er der fri luftveje, slår hjertet, her observere jeg at der 
er krampetrækninger, svag slim og opkast og spontan vejer trækning, 
dog uden at dykkeren er ved fuld bevidsthed, jeg giver en indblæsning 
og fortsætter med at puste ned i hoved, mund, næse, sørger for frie 
luftveje, klapper på kinder og ”råber” for at få kontakt. Fridykkeren her 
helt mørke blå i hoved hvilket viser at hans ilt niveau er kritisk lavt, eller 
har været langt nede. Center vagten er kommet til, ambulance er tilkaldt. 
Fridykkeren begynder at komme til fuld bevidsthed og vil op at side, vi 
låser ham fysisk så han ikke kan op men ligge i sidelås, herefter kaster 
han op og har det meget dårlig, ambulance kommer til og tager over. 
Fridykkeren overlever og har det godt her 24 timer efter at sygehuset har 
udskrevet ham for observation, hvor hovedoverskriften har været om der 
er kommet vand i hans lunger under ulykken mm. 
Grunden til at jeg vælger at skrive ovenstående tæt på oplevelse er jo 
absolut ikke fordi jeg syntes at vi som klub og fridykkerinstruktør er 
interesseret i at komme i forbundsbladet med en sådan hændelse, men 
udelukkende for at dele fridykker erfaringen med andre klubber og 
måske medvirke til at undgå lignende hændelser, derfor vil jeg gerne 
høre fra andre klubber hvad erfaring har i med fridykker tæt på 
oplevelser, hvad kan vi som fridykker gøre for at undgå sådanne 
situationer. 

Juni 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dykker fundet død (fra avisen): 
En mandlig dykker er fundet død i Øresund efter en større eftersøgning 
natten til fredag. Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet. 
Der er tale om en mand i 30'erne. De pårørende er underrettet, siger 
vagtchef Hans Brix. Manden var en del af to hold på hver 6 dykkere, der 
var på vragdyk nær øen Saltholm. Da de kommer op og tæller hoveder, 
kan de se, at der mangler én, siger vagtchefen. 
Han oplyser, at der nu skal holdes ligsyn og foretages en teknisk 
undersøgelse af dykkerudstyret. Der er ikke noget, der tyder på, at der er 
sket et kriminelt forhold. Alt tyder på, at der er tale om en tragisk ulykke, 
siger vagtchef Hans Brix. 
Dykkere fra Hovedstadens Beredskab bjærgede liget af den mandlige 
dykker ved 02-tiden. Ifølge Hovedstadens Beredskab deltog blandt andre 
Forsvaret, Tårnby Brandvæsen, Københavns Politi og Akutberedskabet i 
en koordineret eftersøgning. 

Juli 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forkert læsset båd 
Vi stævnede ud i vores gummibåd, fra Birkerød Sejlklub, 5 pers.: 
Person1(60kg), Person2(80kg), Person3(95kg), Person4(108kg), 
Person5 (150kg), med sammenlagt 30 kg bly. dertil 2 stk bundvægte på 
8 kg, samt én på 15 kg, derudover diverse udstyr. Motor 30 kg. 
Passagerer + last således 580 kg. 
Vejret er frisk vind fra vest med små bølger, stik ind fra front af båden 
ved udsejling. 
På et tidspunkt bemærker Person2, at de bølger der kommer ind over 
stævnen stuver vand op i forreste kammer, ca. op til 20cm. Han beder 
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bådfører om at række lænsepumpen op foran. 
Person2 pumper, og der bliver ved med at vaske bølger ind fra front. 
Med den tunge front og farten, bliver fronten trukket mere ned. Person2 
beder bådfører om at sænke fart, men på dette tidspunkt er det nok for 
sent. Der er ikke øse oppe, og pumpen er ikke nok. 
Herefter går det ret stærkt. Der bliver råbt at vi skal smide bly, men vi 
burde nok bare være hoppet i vandet alle sammen. Vandet når op til 
ræling, og båden kæntrer til siden, vi hopper alle af. Person1 er ikke 
hurtigt nok, hun får rælingen ind på siden af brystet og slår sig. 
Alle ligger i vandet, båden med bunden i vejret. Udstyr falder til bunds. 
Tasker flyder ovenpå. 
Person2 svømmer om til modsat side af båd, prøver at vende båden ret. 
Det lykkes. Båden mister luft samlet i skroget og dermed opdrift, ligger 
nu med stævnen opad, kun 30 cm af stævn over vand. 
Vi sunder os, og bander over tabt udstyr og bilnøgler etc. Vi prøver at 
dykke ned og kigge efter evt. udstyr der hænger fast i båden, finder div. 
handsker og en finne. 
I distancen nærmer sig M/S Hjortholm, Furesø Bådfart. Vi får hjulpet 
Person1 op i færgen, med samt tasker. kaptajn siger at han er ved at 
drive på grund, så vi beder om et (reb) stykke tovværk til at slæbe 
Calypso II til havn. Vi får sagt at han bare kan sejle og lade os svømme 
ind. Færge sejler afsted med Calypso II. Han sejler mod Holte Havn. 
Calypso planer fint for træk, og tømmes for vand for agten. Calypso II 
bliver fortøjret dér, og Person1 sejler med videre til Birkerød. 
Vi svømmer i land, og begynder at gå. 1½ time senere, på flade fødder 
ad Holte’s veje og stier, når vi til havnen. 
Båden lænses, og vi prøver at starte motor uden held. 
Vi får en gratis sejltur(!) med M/S Hjortholm til Birkerød Sejlklub, hvor 
Person1 i mellemtiden er kørt til Frb Hospital for at få tilset sit ribben. 
Person1 prøver at aktivere forskellige personer på klubbens FB-side. 
Politiet kommer, har fået en anmeldelse om 6(!) nødstedte. 
Vi afgiver rapport, og de kører afsted igen 
 
 
Tur i trykkammer: 
Undine kræver godt vejr. Klar sol og ingen vind. Omkring kl. 09.00 stod vi 
ud fra den ildelugtende havn i Smygehamn mod friskere luft. Vi var 
meget varme efter at have læsset båden, så det var skønt at blive blæst 
igennem på den 21 mil lange tur til Undine. Kl. 10.37 var første mand i 
vandet for at binde på og kort efter fulgte vi to og to. Havet var fladt som 
et stuegulv. Det var et dejligt lunt dyk med hele 14 ̊C på bunden (30 C̊ i 
båden) og en sigt fra 2-10 meter. Vi tog turen til stævnen først, vi nåede 
tilbage til bundtorvet og en snes meter mod agter da vores tid var gået. 
Jeg har ikke været på Undine før, men fik fortalt at det var faldet en del 
sammen de seneste år, hvilket da også var tydeligt. Med alle tilbage i 
båden blev der hygget, spist madpakker og drukket vand krydret med de 
sædvanlige anekdoter.  
Mens alt endnu var godt… 
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Efter 2 timer overfladetid besluttede vi at være de første på andet dyk, 
hvilket skulle vise sig at være en god beslutning, da det blev det sidste 
dyk denne ellers dejlige dag. Denne gang mod agter. Forbelastningen 
gjorde at bundtiden blev reduceret her på andet dyk. Vi var på 
bundtovet, da en dykker kom ned forbi mig, hvilket jeg ikke tænkte videre 
over, før han igen gik forbi mig igen på vej op? Endelig tilbage i båden 
kunne vi se Dykker1 åndede ren ilt, han havde fået det skidt, mens vi var 
i vandet. Dykkerens hurtige udflugt ned til os var simpelthen for at hente 
os op hvis ikke vi havde været på vej allerede, samt at binde af. Dykker1 
havde fået flere tydelige symptomer på DCS. Loddet blev hurtigt trukket 
op og stigen sikret. Heldigvis var vejret stadig med os, så vi kunne gå for 
fuld marchfart mod havnen. Vi har jo altid masser af ilt med hvilket 
gjorde, at Dykker1 kunne ånde ren ilt helt til vi var i havn. Ambulancen 
holdt midt på en festival-plads med høj og dårlig musik… 
I havn var Ambulancen klar, vi fik hurtigt Dykker1 flyttet og forsynet med 
sine papirer og dykkercomputer og, ikke mindst, dykker2 som buddy. 
Så skal båden bare lige kroges… 
Vi andre læssede grej af og fik båden på traileren, hvorefter vi 
kontaktede dykker2, der kunne fortælle at de var i Malmø og ved at 
afklare hvad der skulle ske. Vi blev enige om, at vi skulle køre til hjem. 
Tilbage i klubben, efter aflæsning og oprydning, hvor dagens 
begivenheder blev drøftet. Vi ringede igen til dykker2, der nu kunne 
fortælle at de var på Riget, så dykker1 kunne få en behandling i 
trykkammeret. 
Torsdag d. 25. juli kl. 12.15   
Dykker1 var udskrevet efter 6 timers behandling i kammeret og var 
blevet frisk igen med fri adgang til forsat dykning. Det blev konkluderet at 
dehydrering og træthed måtte være årsagen til symptomerne. 
Denne oplevelse har givet stof til eftertanke, bestyrelsen drøfter hvordan 
en lignende situation kan håndteres endnu bedre, det er jo desværre 
noget der kan ske med denne hobby. 
 
Ref. Dykker1 
 
Min tur i tanken 
Jeg vil nu komme med min udgave af historien. Hvad jeg mærkede, 
tænkte, besluttede og oplevede. Nogle kan måske lære noget eller blive 
underholdt. Historien starter allerede dagen før, hvor vi var en tur på 
Otto. I det gode vejr havde vi ikke travlt med at komme hjem så klokken 
var blevet halv mange inden jeg havde fået gjort min rebreather gjort 
klar, smurt madpakke og hvad der ellers hører til endnu en dag på havet. 
 
Tidligt op til afgang kl 7. Så spoler vi hurtigt frem til vi smider loddet. Jeg 
tissede en tår. Jeg notererede mig at det ikke var vandklart, men heller 
ikke faretruende tykt. Jeg drak dog hurtigt en halv liter vand fra 
køletasken. Det var jo varmt. 
Dykket var planlagt til Max TTS 40 min, for det var hvad jeg har bail-out 
gas med til. Det skulle gerne give mig i omegnen af 40 min på bunden.. 
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Jeg havde 23/19 som diluent og holdte PO2 på 1.3 på hele dykket. 
Sådan gik det til. 
Dykket var meget roligt og jeg nød virkelig stilheden, indtrykkene, 
varmen og følelsen af at være i vandet. Der var ingen problemer af 
nogen art. Opstigningen foregik efter planen. Jeg “kæmpede” lidt om 
pladsen på tovet, men det gik nu ganske fredeligt for sig i den lette, lune 
strøm helt uden brandmænd. Efter 1:20 minutter i vandet var jeg tilbage i 
båden, pakkede maskinen lidt sammen, tjekkede trykket i flaskerne, der 
var som forventet. Jeg afklædte mig det varme tøj og gik om bord i 
madpakken, en cola og en kop kaffe. 
Der var vel gået ca en halv time fra jeg kom op og det begyndte at krible 
lidt i bildækket. Øv. Lopper. Jeg viste dykker2 min mave og der var vidst 
også lidt fine mærker. Jeg tænkte for mig selv at det jo nok betyder at jeg 
hellere må springe andetdykket over. Ærligt må jeg indrømme at på det 
tidspunkt strejfede tanken mig også om blot at tage et lidt kortere 
andetdyk end planlagt og forlænge dekoen med 10 min. 
Samtidig begyndte jeg at hoste. Dem i båden bekræftede mine egne 
tanker om at det lød som ilt-hoste. Derfor tog jeg ikke ilt. Lopperne 
forsvandt også igen og jeg tog mig en skraber i hjørnet stedet. 
Timerne gik og jeg besluttede definitivt at jeg ikke skulle dykke igen den 
dag; lopperne, jeg var træt og hosten sad stadig og drillede. Der var ikke 
så meget at være i tvivl om. På et tidspunkt rejste jeg mig op, og mine 
ben var ved at give efter, og jeg blev svimmel. Jeg bad om hjælp og 
inden længe lå jeg blødt på bænken og fik vand og ilt. Jeg havde på det 
tidspunkt også fået nogle ganske store blå mamoreringer på 
underarmene. Desværre tog vi ikke nogen billeder af det. 
Dykker2 lavede en hurtigt neurologisk undersøgelse. Dvs et par håndtryk 
og spark. Han syntes at jeg var lidt svagere i det ene ben, hvilket 
stemmer meget godt overens med min og en fornemmelse. 
Mamoreringerne på armene var næsten væk og forsvandt kort efter helt. 
Vi sejlede ca 10 min mod land, til der er fornuftigt telefonsignal og 
ringede til vagthavende hos JRCC og blev rådet til at ringe 112 når nu vi 
er i Sverige. Vagthavende var enig i at det lød som en tur i trykkammer 
og gerne lidt hurtigt. Vi gentog den neuroligiske undersøgelse og kunne 
ikke mærke forskel i mine ben. Vi fik klaret endnu et opkald og inden 
længe var vi på vej igen og ambulancen ventede på havnen med to 
dansktalende reddere. Fornem service. Det lykkes ikke at overtale dem 
til at køre direkte til riget. Der var, forståeligt nok, lidt bureaukrati der 
skulle ordnes inden en svensk ambulance kunne køre til Danmark med 
en patient. I mellemtiden var min tilstand nogenlunde uændret. Jeg var 
svimmel og lidt prikken i hænder og fødder kom og gik. Jeg fik noget 
medicin mod kvalme hvilket gjorde det mange gange federe at være mig. 
 
Det lykkes at skabe kontakt til trykkammeret og jeg talte selv med lægen 
på trykkammeret. Efter lidt ventetid kom vi også af sted mod København 
med blå blink. Svenske blå blink virker ikke i Sverige, så der var 
rekvireret politieskorte fra Kastrup. Dem fandt vi dog aldrig, men kom 
alligevel frem til Riget hvor trykkammeret læge og en neurolog tog imod 
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mig, lavede undersøgelser og gjorde klar til at lægge mig i kammeret. 
En tur på balancepladen 
Inden jeg kom ind i kammeret, fik jeg tisset af. Første gang jeg tissede 
siden dykket, på trods af at jeg havde drukket mindst 1,5 liter vand i 
båden og fået en liter i drop. Derudover en cola og lidt kaffe. 
Sådan en tur i tanken er ganske begivenhedsløs. Højdepunktet var da 
der kom en tender ind med en banan og et marcipanbrød – jeg havde jo 
heller ikke spist siden min madpakke, så det faldt på et tørt sted. 
Det lykkedes mig ikke rigtig at falde i søvn i ret længe ad gange, og de 
par numre af sportsdykkeren der lå derinde var ret hurtigt læst. Der var 
godt nok en ipad at underholde sig med, hvilket også hjalp lidt på at få 
tiden til at gå. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det 
ret lang tid at ligge der og kukkelure. kl. 01:50 var jeg ude igen og blev 
kørt til en stue på neurologisk afdeling. Neurologen kom forbi igen, og vi 
kunne begge se at det hele var meget bedre. Nu kunne jeg gå baglæns 
på line med lukkede øjne. Det kneb det lidt med 7 timer tidligere. 
Sygeplejersken diskede op med en treretters på sengen inden jeg lagde 
mig til at sove. Jeg vågnede op til lidt morgenmad, alt i alt havde jeg det 
pragtfuldt. Jeg fik en snak med overlægen ved trykkammeret og blev 
udskrevet uden løftede pegefingre eller begrænsninger på min dykning 
fremover. Derimod fik vi ros for at have reageret så prompte som vi 
gjorde da symptomerne var klare. De er ikke uvante med at se dykkere 
der har gået og puttet med symptomerne i dagevis før de ringer til 
lægen. “Det mest hyppige symptom på dykkersyge er benægtelse” 
 
Dykkersyge sker. Også selvom man tilsyneladende ikke har gjort noget 
galt under dykket. Men på seks timer i tanken er der jo tid til at tænke lidt 
over tingene. Så hvis jeg for en stund skruer godt op for det, som 
psykologer kalder “hindsight bias“, eller på dansk “bagklogkabens 
ulideligt klare lys”, er der måske ting jeg kunne have gjort anderledes. 
Det er vidst almindeligt anerkendt at dehydrering øger risikoen for DCS. 
Det er bl.a. en af grundende til at jeg dykker med tisseventil. Jeg tissede 
før dykket. og vurderede at jeg nok skulle drikke lidt mere vand. Det 
gjorde jeg, og tissede også under dykket. Men jeg har nok været mere 
dehydreret end som så. Når nu jeg kender udfaldet er det jo tydeligt at 
det havde været en bedre løsning at drikke en liter vand over en time og 
vente med at gå i vandet til jeg pissede klart. 
En anden ting, der også kan øge risikoen for DCS er træthed. Endelig 
gik det hele i hak. Vejrudsigt, arbejde og familie, så jeg havde 
muligheden for at dykke tirsdagsdyk og tage fri onsdag til en langtur. Jeg 
kom sent i seng tirsdag, og med to småbørn i huset er søvnoverskuddet 
måske ikke det største fra starten af. Når jeg nu tænker tilbage kan jeg 
nok godt fornemme at jeg var træt på en anden måde, efter dykket, end 
hvis jeg bare lige manglede et par timers søvn den nat. Det kunne jeg 
have reageret på, og måske startet med ilten noget før og måske været 
nået til trykkammeret et par timer hurtigere. 
Ingen af disse faktorer er nye for mig, og jeg synes også at jeg er 
opmærksom på dem. Jeg læser endda Gareth Locks bog om disse 
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mekanismer for tiden. Det er også derfor jeg deler min historie her; for at 
fortælle hvorfor jeg dykkede, selvom jeg nu tydeligt kan se at jeg ikke var 
100 % velhydreret og udhvilet. 

September 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

UV-jagt dykker omkommet (fra DSF pressemeddelelse) 
En dykker er søndag eftermiddag omkommet ved en drukneulykke i 
Storebælt. Det er tale om en portugisisk elitesportsmand, der omkom 
under sin deltagelse i et internationalt dykkerstævne i området.  
”Det er en meget tragisk ulykke, som skete under deltagelse i 
konkurrencen på åbent hav. Vi kan endnu ikke sige meget omkring 
omstændighederne ved ulykken, men vi vil sammen med de relevante 
myndigheder gennemgå omstændighederne ved ulykken meget nøje” 
siger formanden for Dansk Sportsdykker Forbund, Jesper Risløv. 
Ulykken skete i forbindelse med de afrikanske og europæiske 
mesterskaber i undervandsjagt, Euro-African Spearfishing 
Championship, der i er blevet afviklet omkring Fyn. Ved stævnet 
konkurrerede snorkeldykkere i en fiskekonkurrence, hvor landsholdene 
fra en lang række lande deltog og kappedes om at fange de største fisk. 
Den omkomne har de seneste tre år været med til at vinde Portugals 
nationale mesterskaber i sportsgrenen. 
Det var den portugisiske mands holdkammerater, der slog alarm, da 
dykkeren forsvandt. Efterfølgende bistod flere deltagende hold fra 
konkurrencen i eftersøgningen af dykkeren. Den udenlandske dykker 
blev efter en kort eftersøgning fundet og blev bragt til behandling på 
Rigshospitalet. Her blev han erklæret død klokken 14.12. 
 

Oktober 9 Fasthængning i line 
Planlagt som sø dyk, med tre dykkere i vandet, samt dykkerleder på 
land. Dykket blev planlagt som kompasdyk, kurs vinkelret på stranden ud 
og ind. Sigt ved starten af dykket ca. 2 m. 
De tre dykkere dykkede på linie ved siden af hinanden, to med lygter og 
en uden. Ved vending blev bunden ramt, og sigten forsvandt til 0 cm sigt, 
under denne manøvre, fik dykker 1 en line viklet ind i blybæltet på 
ryggen. 
 

November 10 UV-jæger uden dykkerflag (fra avisen) 
Nordvestjyllands Brandvæsen blev torsdag eftermiddag kaldt til en mulig 
drukneulykke i Limfjorden ud for Vadum Strand i Spøttrup. 
Et vidne havde set en person i vandet og troede, at vedkommende var i 
havsnød. Da indsatsleder Jan Christensen nåede frem, kunne han se en 
mand langt ude i vandet med noget orange omkring sig.  
- Det var svært at se, om det orange var en redningskrans eller en lille 
gummiflåde. Det viste sig at være en lille gummiflåde, som han brugte, 
mens han dykkede efter hummere, fortæller indsatslederen.  
Dykkeren var altså ikke i nød og var ikke klar over, at han var skyld i en 
redningsaktion. Da det gik op for ham, kom han ind til land, så 
indsatslederen kunne forklare ham sagens rette sammenhæng. 
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- Der var tale om en udenlandsk mand, så vi forklarede ham, at man i 
Danmark skal bruge et flag som markering, når man dykker, siger Jan 
Christensen 

 
 
 
Husk at du aldrig kan have for meget øvelse og at hvis du bliver inden for dine egne 
personlige grænser, jo mere sandsynligt er det, at du kan fortsætte med at nyde din 
dykning. 
 
Med venlig hilsen 
Ken Bordig, Sikkerhed 
 
Teknisk Udvalg 


