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Sportsdykkerens august udgave 2013. 
 
 

Vi tager chancer 
 

Skal vi forbedre sikkerheden blandt dykkere, bør vi fokusere på 
vedligeholdelse af udstyr, manglende træning og erfaring, og 

chancetagning.  
 
Det viser resultat af holdningsundersøgelsen fra instruktørseminaret marts 2013, som Dansk 

Sportsdykkerforbund og Søsportens Sikkerhedsråd gennemførte. Undersøgelsen er en del af et 

nyt fælles sikkerhedsprojekt for forebyggelse af dødsfald blandt dykkere. 

 

Undersøgelsen omhandler instruktørernes holdninger og oplevelser med sikkerheden ved 

dykninger. Svarprocenten var høj, idet 84 ud af 120 instruktører besvarede spørgeskemaet. 

 

Et af de positive resultater er, at hele 94 % er helt eller delvist enig i at sikkerhed har topprioritet 

på deres dykninger, og 96 % mener, at det er helt okay at melde fra til et dyk, hvis man ikke er 

oplagt. 

 

Undersøgelsen tyder dog på at ulykker desværre er udbredt. Næsten halvdelen (47 %) af 

instruktørerne har selv oplevet ulykker blandt dykkere. 28 % anfører udstyret som årsagen til de 

tæt på hændelser, de har oplevet, mens to tredjedele af instruktørerne er enige eller delvist enige 

i, at manglende træning eller erfaring er årsag til uheldige situationer eller tæt på hændelser.  

 

40 % af instruktørerne ser ofte slidt eller dårlig vedligeholdt udstyr, hvilket kan virke 

overraskende i forhold til, at sikkerhed har topprioritet på deres dyk. Endnu mere overraskende 

er dog, at hele 28 % er helt eller delvist enige i, at de selv ”af og til tager en chance” i 

forbindelse deres dyk. Instruktører ved jo, går vi ud fra, at dårligt vedligeholdt udstyr og det at 

tage chancer begge er risikofaktorer i forhold til ulykker og tæt på hændelser. 

 

Med hensyn til instruktørernes elever og yngre dykkere var næsten en tredjedel (31 %) af 

instruktørerne helt eller delvist enige i, at det er svært at få deres elever til at interessere sig for 

sikkerhed. Desuden mener 40 % af instruktørerne ikke, at eleverne prioriterer den fysiske 

grundform højt og hele 65 % ser jævnligt elever, som de ikke mener, er i tilstrækkelig fysisk 

form. 

 

Det ser således ud til, at udfordringen hos eleverne er, at få dem til at forstå vigtigheden af 

sikkerhed og en god grundform. Positivt er det dog at 88 % af instruktørerne var helt eller 

delvist uenige i at yngre dykkere oftere er involveret i uheldige hændelser. 

 

Peter Bak 
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Resultat af holdningsundersøgelse blandt 
instruktører om dykkersikkerhed  

1, helt enig 
2, delvis 
enig 

3, delvis 
uenig 

4, helt 
uenig 

0, 
ubesvaret 

Sikkerhed har topprioritet på vores 
dykninger 76% 18% 2% 1% 0% 

Eleverne kan være svære at motivere til at 
interessere sig for sikkerhed 1% 25% 31% 40% 0% 

Vi tager af og til en chance 10% 18% 27% 43% 0% 

Jeg ser jævnligt udstyr der er slidt og dårligt 
vedligeholdt 10% 30% 35% 24% 0% 

Eleverne prioriterer den fysiske grundform 
højt 6% 51% 35% 5% 1% 

Jeg ser jævnligt elever der ikke er i 
tilstrækkelig form 20% 45% 26% 5% 1% 

Det er i orden at melder fra en dykning hvis 
man er oplagt 95% 1% 1% 0% 0% 

Yngre dykkere er oftere indblandet i 
uheldige hændelser 0% 5% 37% 51% 5% 

Jeg har selv overværet ulykker blandt 
dykkere 36% 11% 10% 40% 1% 

 Jeg bruger erfaringer fra tæt på hændelser i 
mit arbejde som instruktør 42% 33% 12% 8% 2% 

De tæt på hændelser jeg har oplevet skyldes 
primært udstyret 7% 21% 32% 29% 8% 

Manglende træning og erfaring er skyld i 
uheldige situationer eller Tæt på hændelser 21% 45% 19% 6% 6% 

Jeg oplever at dykkerne er meget 
interesserede i at vedligeholde deres 
uddannelse 18% 62% 17% 0% 1% 

Det kan være svært at få eleverne til at 
interessere sig for sikkerhedsstoffet 1% 30% 38% 29% 0% 

 Jo mere uddannelse du har jo sikrere dykker 
du 39% 36% 14% 7% 0% 

 
problematisk 

 

flot 
resultat 
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Tæt på – vi har modtaget følgende 2 episoder (anonymiseret og lettere omskrevet og 
forkortet af TU): 

Dykkertur til Barsø.  
Det hele så ud til at blive en god dag, der var helt vindstille, ingen bølger, ingen strøm 
dejlig temperatur. 
Vi gik i vandet fra stranden,. Der var flere dykkere i vandet, dykkerbåd og en ekstra båd, 
var klar i overfladen med standby dykker og bådfører. Vi bruger mellem line med 
overflade bøje.  
En 23 årig kvinde og en erfaren instruktør tog stille og rolig ud fra stranden, det gik fint 
med mange ok tegn, indtil de nåede 12-15m, hvor hun pludselig tog regulatoren ud af 
munden. 
Kvinden har vejrtrækningsproblemer og trykken for bryst, Instruktøren sætter 
mundstykke i munden på hende, og trykker på purgeknappen. Hun får vand i masken, og 
husker derefter ikke mere. – Panik… 
Instruktøren trykker på luft knappen til tørdragten til omgående opstigning og sætter 
regulatoren i munden lige så hurtigt, som hun tager den ud, og giver luft.  
Hun kommer hurtig op i dykkerbåd, og er bevidstløs. Hun får omgående førstehjælp med 
ilt.  
SOK alarmeres og helikopter er der i løbet af 10-12 minutter.  
På Rigshospitalet viser en scanning at, der  kun er lidt vand i lungerne. Selvom der ikke er 
tegn på trykfaldssyge, tilbringer hun 5 timer i trykkammeret. Derefter  
En stor tak til klubbens medlemmer som handlede hurtig og fik stoppet ulykken - alt 
klappede bare. 
Hun har det godt og vil ud at dykke med instruktøren igen, når hendes lunger har det 
godt igen.  
 
Dokken i Sønderbog  
(bemærkning: dokken ligger på ca. 18m i sejlrenden i Sønderborg, havnekontoret 
skal give tilladelse til dykning i området der dykkes uden bøje pga. trafikken). 
 
Vi skulle på flyde dokken i Sønderborg for at fotografere lidt. Vi kontaktede 
havnemesteren, og spurgte om der var nogle aktiviteter, vi skulle tage hensyn til? 
Svaret var nej, der var kun noget med at kajak klubben og ro foreningen havde et 
eller andet, men han mente ikke, at vi ville genere nogen. Så vi kunne bare dykke og 
husk nu lige at dykkerflaget skal op i flagstangen.  
 
Vifik klædt om, og gik så og snakkede med hinanden, imens hørte jeg sådan lidt 
bagfra, at roerne talte om, at der var nogle der skulle arbejde på nogle pæle ude i 
vandet, så de måtte nok hellere sejle udenom, hvis de da kom og arbejdede i dag. 
Vi startede vores dyk. Sigten var ikke mere end max 2 m, men jeg regnede med at den 
ville blive bedre jo dybere vi kom ned af skrænten ved dokken. Undervejs hørte vi 
flere både sejle over os. Sigten blev ikke bedre, så der blev valgt indadgående kurs. 
Da vi kommer lidt tættere på land, hører vi en stor båd som var meget tæt på. 
Vi tænkte ikke videre over det, indtil vi kom op på 6m, da var der en hel del hvirvel i 
vandet --  nå ja, det kunne være en lille båd der lige var sejlet forbi. Da vi kom til 
overfladen, kunne vi se, at der lå et stort bjærgningsfartøj lige der, hvor vi havde 
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dykket(lidt eftertanke: Vi afbrød dykket pga. dårlig sigt, vi skulle have været ude på 
dybden i ca. 20 min mere, også ville skibet have været klar til at rive pæle op og 
bolværk itu). Vi grinende lidt over den misforståelse, om skibet skulle arbejde eller 
ikke. 
Vi blev nogle gode erfaringer rigere mht. kommunikation imellem de forskellige led.  
 
 
Teknisk udvalg vil gerne opfordre til at alle skriver ind med tæt på hændelser 
igennem episoderapport på DSF hjemmesiden under Teknisk Udvalg. 

Teknisk Udvalg vil opfordre til at skrive om TÆT PÅ hændelser og vi samtidig 
trækker vi lod om 500 kr. blandt de indberetninger der er foretaget i 2013 og som 
bringes i Sportsdykkeren. 

 
 
Gennemførte uddannelser. 
 
Dykkerleder: 

Thomas K. Jørgensen Vedbæk Sportsdykkerklub 
Karsten Nielsen Vedbæk Sportsdykkerklub 
Arnold Knott  Vedbæk Sportsdykkerklub 
Thomas Aakjer Køge Dykkerklub 
David Gravenhorst  Køge Dykkerklub 
Anders Bøgh Jensen  Vedbæk Sportsdykkerklub 
Inge Corlin Frømandsklubben Nikon 
Per Bang Madsen  Frømandsklubben Nikon 
Ulla Jensen Poseidon Als 
Thyge Bollmann Poseidon Als 
Janick Mantov  Vedbæk Sportsdykkerklub 
 

CMAS * Snorkeldykkerinstruktør: 
Valdemar M. Mikkelsen  Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Frederik Sukstorf Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Lukas Carstens  Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Brian Andersen Aabenraa Sportsdykkerklub 
Rasmus Andreasen Aabenraa Sportsdykkerklub 
Anne Trier Hansen Herning Sportsdykkerklub Perlen 
Mik Christensen Herning Sportsdykkerklub Perlen 
Robert M. Eriksen Helsinge Sportsdykkerklub Bundskraberen 
 

CMAS * Instruktør: 
Claus Baggesen Sportsdykkerklubben Lynetten (tidligere 
klubnavn Vikingerne) 
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CMAS **** 

 Flemming Jensen fra Frømandsklubben NIKON har den 14/6 2013 fået overrakt et 
CMAS **** certifikat. Flemming har gennem et langt dykkerliv fremstået som et 
godt og inspirerende eksempel for andre, og har bl.a. været engageret i 
forbundsarbejdet som kredsinstruktør. Vi ønsker Flemming et stort tillykke, med 
det velfortjente certifikat. 

  

 
 

 
 
 
 


