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Sportsdykkerens februar udgave 2014. 
 
TÆT PÅ  

Tæt på i forbindelse med afvikling af dybdeprøve til CMAS* 
 
Dykkerplanen: 
Lørdag d. 28/4-2012 var CMAS* elevholdet klar til den afsluttende dybdeprøve. 
Udgangspunkt for dybdeprøven var Ven i Øresund. 
 
Dagen startede kl.08.00 i klubhuset på Ishøj havn, hvor dagens dyk blev gennemgået.  
Ved briefingen blev der lagt stor vægt på sikkerheden omkring dybdedykket. 
Elevernes udstyr samt fælles sikkerhedsudstyr blev gennemgået.  
Da dykkerplan og sammensætningen af dykkerhold var på plads, kørte vi mod 
destinationen, Rungsted havn. Her blev båden og fællesudstyret gjort klar. Efter alt 
var gjort klar, var der afgang mod Ven 
Vinden var 6-8 m/s fra syd-vest, så planen var at dykke på østsiden af Ven, hvor vi 
kunne ligge i læ for vinden. 
 
Ved ankomst til østsiden af Ven var vandet fladt. Og der er ingen overflade strøm at 
se.  Bådføreren finder et sted tæt på land, med max dybde på 14 m. 
Her udlægges et kraftigt ankertov med stor bøje, som skal bruges til ned og 
opstigning, og hvor båden samtidig kan fastgøres. 
 
Dykket er et planlagt båddyk, hvor der dykkes til enden af ankertorvet på 14m. Her 
monteres et linehjul, og dykkerne svømmer videre mod de max. 18 meter Efter max. 
20 min. skal opstigningen til sikkerhedsstop på 4,5 m påbegyndes langs ankertovet 
tilbage til båden. 
 
Tæt på: 
Vi dykker to kursister og en instruktør på sidste hold. Kursisterne er koblet sammen 
med body og mellemline, som er monteret med Gardenakoblinger. Jeg har en ekstra 
lang bodyline, hvor på jeg kobler mig på mellemlinen, som en ”Hanefod”. 
Efter en rolig nedstigning til 14 m er alt ok. Jeg fastgør linehjul på ankret, og vi 
fortsætter mod 18 m. Kort efter taber Inge sit blybælte. Jeg gør mig tung og kan 
holde Inge på bunden. Inge går ikke i panik, og vi får hurtigt gjort Per opmærksom 
på, at vi har et problem. Ved fælles hjælp får vi sat blybæltet på plads igen. Vi ligger 
2-3 min. på bunden. Her får vi puls og vejrtrækning på plads, og da alle er ok 
forsætter vi med dykket.  
Ved 17,6 m giver vi OK tegn og vender tilbage mod ankertorvet. Strømmen er taget 
til, så der skal arbejdes lidt med at komme tilbage. 
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Tilbage ved ankeret på 14m gør vi klar til opstigning. Vi kommer lidt væk fra 
hinanden og linerne strammes op. Al dette på grund af tiltagende strøm. Pludselig er 
der en af vores liner, der river masken af og regulatoren ud af munden på mig. 
Samtidig låser den min venstre arm, fast så jeg ikke kan bruge den. Min højre arm 
bliver også blokeret af en line, så jeg kan ikke nå min octopus. Efter godt 2 min. og en 
ukontrolleret opstigning fra 14m til 3m får jeg endelig fat i min octopus. Jeg bliver 
viklet ud af linerne og får min maske på plads igen. Jeg vælger at springe 
sikkerhedsstoppet på 4,5 m over, da jeg føler mig rigeligt presset. Jeg giver tegn til 
eleverne, om at gå til overfladen. I overfladen beder jeg eleverne fylde deres BCD og 
da jeg kan se, vi har positiv opdrift, vælger jeg at afgive faresignal til båden. Båden 
ligger ca. 100 meter væk, og de ser med det samme, at jeg afgiver faresignal. Godt at 
se dykkerleder, bådfører og andre i båden arbejde godt og hurtigt sammen. Vi bliver 
hurtigt hjulpet op i båden og får hændelsen talt igennem. Da alle har det godt, 
returnerer vi til Rungsted havn.  
 
Godt at se eleverne ikke gik i panik. Men der kom en kommentar, som jeg godt kan 
grine lidt af bagefter: ”Jeg troede, du havde styr på det, derfor gjorde jeg ikke noget” 
Instruktøren skal selvfølgeligt have styr på ”det”, men han/hun er også kun et 
menneske. 

 

Vinder af Tæt På konkurrencen 
Vi har trukket lod om præmien på 500 kr., blandt de Tæt På hændelser, der har 
været offentliggjort i Sportsdykkeren.  
 
Vinderen blev Bjarne Lund fra Dykkerklubben Sandormen Skærbæk. 
Vi ønsker vinderen tillykke, han er blevet underrettet direkte. 
 
De offentliggjorte Tæt På hændelser kan ses på www.sportsdykning.dk – teknisk 
udvalg -episodeoversigt 
 
I 2014 vil vi ligeledes udlodde en præmie på 500 kr. blandt de indlæg der 
offentligøres i Sportsdykkeren.  Vi kan alle lære af hændelserne, derfor vil vi gerne 
have dine oplevelser. Send dem til tu-formand@sportsdykning.dk. 
 
HUSK en Tæt På hændelse er ikke kun når det går galt, men alle utilsigtede 
hændelser. 

 
Kurser 2014 

Nedenstående finder du status på tilmeldinger til kurserne ved deadline til 
sportsdykkeren, se den opdaterede status på www.sportsdykning.dk, hvor du kan 
finde flere oplysninger og tilmelde dig, vær rar at følge denne nye rutine - det sparer 
mange for unødigt administration.  
 

http://www.sportsdykning.dk/
mailto:tu-formand@sportsdykning.dk
http://www.sportsdykning.dk/
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Vær opmærksom på der er en tilmeldingsfrist - der skal følges, og set fra den 
administrative side jo før jo bedre - det giver større sikkerhed for at kurset 
gennemføres. På forhånd tak.  
Ses vi på kursus  ? 

 

Kursus Datoer i 2014 Kursussted 
Betaling / 
tilmelding 

Optagelsesprøve CMAS * instruktør 18. feb. Herlev 11. feb. 

Optagelsesprøve CMAS * instruktør 1. apr. Esbjerg 25. marts 

Optagelsesprøve CMAS * instruktør 22. maj Herlev 15. maj 

CMAS * instruktør 4-6 apr og 16-18 maj  Søhesten Hillerød 17. feb. 

CMAS * instruktør fastsættes ved 8 tilmeldte     

CMAS ** instruktør 4-6 apr og 23-25 maj  Frederiksværk 14. feb. 

CMAS ** instruktør jan / feb 2015 Rødehavet Oplyses senere 

CMAS * snorkeldykkerinstruktør 20. sep. Jylland 18. aug. 

CMAS ** snorkeldykkerinstruktør 4. - 6. apr. Kalundborg 3. marts 

Snorkeldykkerleder fastsættes ved 8 tilmeldte     

Dykkerlederkursus fastsættes ved 8 tilmeldte     

Instruktørseminar 22. nov. Vingsted Centret oplyses senere 

 
Spørgsmål til kurserne rettes til tu-kurser@sportsdykning.dk, når du hører fra 
kursusleder er det ham eller hende du kontakter omkring det enkelte kursus. 

Hvem må fylde Nitrox 
På www.sportsdykning.dk /Teknisk Udvalg kan du læse vores svar på ”Ofte stillede 
spørgsmål”. Her har vi præciseret hvem der må fylde Nitrox. 

 
Nye certifikater 

CMAS 1. stjernet instruktør 
  
Carsten Johannesen   Sportsdykkerklubben Aquarius 
Morten Vollmer   Frømandsklubben Nikon 
Benny Skou Rasmussen  Sportsdykkerklubben Aquarius  
Troels Michaelsen  Cousteau Frømandsklub 
Hans Richard Pedersen  Ribe Dykkerklub Sælhunden 
Mads Bondrup Hansen  Ribe Dykkerklub Sælhunden 
Lars Christensen   Ribe Dykkerklub Sælhunden 
Johannes Graver   Ribe Dykkerklub Sælhunden 
Jacob Steen Christensen Ribe Dykkerklub Sælhunden 
Johannes  Nielsen  Dykkerklubben Sandormen Skærbæk 
Morten Weje   Dykkerklubben Sandormen Skærbæk 
Peter Henningsen  Blæksprutten 

mailto:tu-kurser@sportsdykning.dk
http://www.sportsdykning.dk/


 Dansk Sportsdykker Forbund 

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK 2605 Brøndby 

Tlf. 43 26 25 60 · dsf@sportsdykning.dk · www.sportsdykning.dk 

 

 

s. 4 
 

 

 
 
Projekt – Dive tracker  

Et joint venture mellem Dansk Sportsdykker Forbund, Søsportens sikkerhedsråd 
og hyperbar dk, hvor du kan følge med i udviklingen. 
 
Projekt løber over 12 måneder og har nu været i gang 4 måneder, det ser ud til at 
vi får mange gode data at arbejde med. 
 
Vi har modtaget data på 168 dyk, indsamlet af 11 trackere.  
 
De 168 dyk er fordelt således: 
Aug. 23 
Sep. 66 
Okt. 38 
Nov. 41 
138 af dykkene var fra kysten. 
 
Data er primært indsamlet i Danmark, men også fra andre steder i verden, som  
Malta, Bahamas, Tyrkiet og Thailand. 
 
Tillykke til tracker nr. 11 med 27 dyk, skarp forfulgt af tracker nr. 12 og 19 med 26 
dyk, godt gået.  

 
 


