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Sportsdykkerens februar udgave 2013. 
 
Solodykning     

  En klub har spurgt os hvordan DSF forholder sig til solodykning.  
   Vi har svaret følgende: 
- Sikkerhedsreglerne er ikke forenelige med solodykning i DSF regi. 
- Makkerprincippet skal altid anvendes i planlægning og ved gennemførsel.  
 
Af  DSF´s vedtægter (§40) fremgår det at: 
”Sikkerhedsreglerne er vejledende for DSF's medlemmer, og de skal vedtages af 
repræsentantskabet. ” 
 
Desuden fremgår følgende af  §43 ”….i tilfælde af grov tilsidesættelse af 
sikkerhedsreglerne inddrage sportsdykkercertifikater og instruktørcertifikater, …. ”  
 
Det er således i sidste ende op til klubberne at opretholde og håndhæve egne 
sikkerhedsregler.  
 
Vedtægterne kan findes på 
http://www.sportsdykker.dk/onlineupdate/filarkiv//Vedtaegter%20m%20m/20.%
20Udgave%20april%202010.pdf 

 
 
Tæt På                

Erfaringer viser, at der er TÆT PÅ hændelser som ikke bliver kendt. Det er ærgerligt 
da de måske kunne have hjulpet andre. 
Teknisk Udvalg vil gerne fremme sikkerheden under dykning og vil derfor gerne 
opfordre til at du deler din TÆT PÅ hændelse med andre så vi alle kan lære af dem. 
Historien vil blive bragt i Sportsdykkeren, men være anonymiseret, da det er 
historien og ikke personen der er interessant. 
Teknisk Udvalg vil ultimo 2013 trække lod om et gavekort på 500 kr. blandt de TÆT 
PÅ indberetninger, der bliver offentliggjort. 
Eneste krav er at hændelsen er indberettet til TU på DSF hjemmesiden under TU og 
Når ulykken er sket. 

 
 
TU kurser i 2013 

I 2013 er opslået et antal optagelses prøver til A kursus (CMAS * instruktør) på DSF’s 
kalender, de vil blive udvidet i løbet af året. Tilmelding skal ligeledes gøres via 
hjemmesiden, vær opmærksom på at tidsfristen er 1 uge før arrangement.  
Generelt henviser vi til kalenderen omkring øvrige kurser i 2013.  

 
 
 

http://www.sportsdykker.dk/onlineupdate/filarkiv/Vedtaegter%20m%20m/20.%20Udgave%20april%202010.pdf
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Hyperbar 
    TU bede alle følge nedenstående opfordring fra Hyperbar  
 

Hej gode dykker.  
Vi har lavet et spørgeskema, som jeg håber i har lyst til at udfylde Så vi kan se hvordan 
det ser ud, når man har mistanke om man har fået dykkersyge.  
I skal gå ind på www.hyperbar.dk og se under nyheder  
(Hjælp os med at udfylde dette skema)  
Med venlig hilsen Michael Bering 
På Hyperbars hjemmeside kan du se de data der allerede er indberettet – mangler vi 
stadigt DIT input ? 
Desuden vil vi gerne opfordre dig til løbende at bruge siden for at se nyt om 
uheldsstatistikken. Eller tilmeld dig gruppen på facebook.  

 
CMAS *** bog  

Avanceret Sportsdykning har kunne købes i ”butikken” siden december 
Vi har nu et komplet set bøger til undervisning af CMAS *, CMAS ** og CMAS *** 
sportsdykkere. Bøgerne skal ses som et ”system”, hvor der tilføjes ny viden tilpasset  
udvikling af en typisk dykker i Danmark, lige fra det første stranddyk til dybde dyk og 
hele organisationen omkring sikkerdykning.  
Avanceret Sportsdykning indeholder emner om b.la. dykkerledelse, praksis, medicin, 
fysiologi, dekompression og kompressor.  
Vi håber I har god gavn af denne, og modtager gerne input til forbedringer.  

 

 
 
 
 
 

http://www.hyperbar.dk/
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Har DU fået ny mail adresse ???? 

Når vi udsender mails med informationer sker det ofte til de forskellige mailgrupper 
der er under diverse arbejdsgrupper. Desværre kommer der altid nogle retur, fordi 
adressen ikke findes.  
Er du instruktør, men har IKKE fået mail fra arbejdsgrupperne de sidste par 
måneder, så skal du logge på og rette dine kontaktoplysninger. Har du IKKE et log in, 
så kontakt Claus Nielsen clausnie@post3.tele.dk 

 
Teknisk Udvalg Handlingsplan 2013-14 

Teknisk Udvalg har lavet en handlingsplan for 2013 og 14. Vi ønsker at være åbne 
omkring vores planlagte aktiviteter og har derfor lagt planen ligger på hjemmesiden 
www. Sportsdykning.dk under Teknisk Udvalg forside. 
Kurser oprettes efter behov for at undgå at de slås op og aflyses på grund af for få 
tilmeldte deltagere. TU vil gerne opfordre klubber til at går sammen om tilmeldinger 
til et kursus, så vi alle er sikre på, at kurset bliver afviklet. Kurserne er slået op på 
DSF hjemmeside, samt information ved klubudsendelser og på Facebook 
I 2013 fortsætter TU på klubbesøg for at dække hele landet og planlægger besøg i 
Nordjylland, Sønderjylland ,  Sjælland og Københavnsområdet. Arbejdet med 
uddannelsesmaterialer fortsætter og der ses på en ny snorkeldykkerbog. 
Brug også kalenderen på DSF hjemmeside til at opslå kurser som Roskilde 
Frømandsklub gjorde med deres Advanced NITROX kursus i foråret 2012.        

 
Instruktør seminar  

Afvikles den 16. marts 2013 i Roskilde Kongres & idrætcenter. 
HUSK – Seminaret er ikke kun for instruktører - der er stof til inspiration for de fleste 
dykkere, sikkerhedsudvalg eller bestyrelse i klubben. Med andre ord: alle er 
velkommen! 
Prisen er 1200,- kr. og 1450,- kr. for dem der ønsker at deltage i den efterfølgende 
middag. 
Tjek http://www.sportsdykning.dk/kalender.php for nyt omkring instruktør 
seminaret, herunder programmet. 
HUSK: Du kan allerede deltage i optagelsesprøverne til instruktør, hvis du er CMAS ** 
dykker og vil se om instruktørkurset er noget for dig. 

 
TU søger nye medlemmer: 

TU søger efter et nyt medlem med arbejdsområde indenfor Snorkeldykning og 
Snorkeldykker instruktørkurser samt en der vil være tovholder for Uddannelses og 
undervisningsmaterialer. Har du interesse så skriv til tu-
formand@ssportsdykning.dk  

 
 
Luftanalyser 

Desværre kan TU ikke længere tilbyde at foretage luftanalyser for klubberne. I den 
skrivende stund arbejder vi på om vi kan finde en løsning, enten om vi igen kan 
tilbyde dette, eller måske via en prisaftale med eksterne autoriserede udbydere.   

 

mailto:clausnie@post3.tele.dk
http://www.sportsdykning.dk/kalender.php
mailto:tu-formand@ssportsdykning.dk
mailto:tu-formand@ssportsdykning.dk
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Certifikat rekvisition  
Har du styr på de gældende retnings linjer for at rekvirer certifikater ?, hvis ikke 
risikere du at få din rekvisition retur.  
Tjek www.sportsdykning.dk under Teknisk Udvalg / Ofte stillede spørgsmål. 

 
 
Nye certifikater 

1*Instruktør:   
Britt Holm Østergaard Skawdyk 
 
Juniortræner 2: 
Lars Truelsen  Sportsdykkerklubben Cimbrerne 
Jørgen Villadsen  Sportsdykkerklubben Cimbrerne 

 
1*Snorkeldykkerinstruktør: 
Markus Jørgensen  Islev Sportsdykkerklub 
Tais Andreas Larsen  Sportsdykkerklubben Polyfemos 
Lærke Viuf Kristiansen  Sportsdykkerklubben Polyfemos 
Astrid Slott Sportsdykkerklubben Polyfemos 
Christina Deleuran Dykkerklubben Aktiv 
Pernille Aaberg Dykkerklubben Aktiv 
Line Urup Dykkerklubben Aktiv 
Sandra Qvistgaard Meisler  Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
Tobias Lykke Pinndal Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
Lukas Hartmann Bonde Sportsdykkerklubben Søhesten 
 
Snorkeldykkerledere: 
 
Lukas Byth  Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Frederik Sukstorf  Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Theodor Kirk  Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Christoffer Skoven Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Valdemar Mørkeberg  Skovshoved Undersøiske Gruppe 

http://www.sportsdykning.dk/
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CMAS ****certifikat: 

 

 
På klub besøg i Dykkerklubben Bunden i Århus den 27 november 2012 fik Lars Norup 
overrakt et CMAS **** sportsdykkerbevis, som en anerkendelse af det store arbejde han 
har ydet, for de tekniske uddannelser, kursusleder på Instruktørkurser og medlemskab af 
TU.  

 
 
 


