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Sportsdykkerens december udgave 2013. 
 
Tæt på  

Teknisk udvalg vil gerne opfordre til at alle skriver ind med tæt på hændelser 
igennem episoderapport på DSF hjemmesiden under Teknisk Udvalg. 

Ideen med ikke kun at indberette episoder, men også indberette om TÆT PÅ 
hændelser er igennem erfaringsudveksling at skabe større opmærksomhed om 
situationer som andre kan lære af og dermed være med til at forebygge ulykker. 
Episode statistikken for 2012, var dårligere end de tidligere år, så der er god grund til 
at få TÆT PÅ hændelser frem i lyset. 

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. 

Nær ved hændelse 2 i 1, kan betyde du mister overblikket med fatale konsekvenser 
til følge! 

Efter et møde i vores klub, blev vi enige om at rapportere denne hændelse, der skete 
på en dykkertur i Norge. Vi har hørt om lignede hændelser, men troede slet ikke, det 
kunne ske i vores klub. Det gjorde det, så derfor denne rapport. 
 
Fakta: 
5 dages tur i august 2013 med 12 mand og 2 både.  Normal besætning: 4 mand i den 
ene båd og 8 mand i den anden. 
Hytten er placeret ca. 400 fra havnen 
Vejr: Fint vejr sol og svag vind 
Hændelsen sker på 1. dagen på 2. dyk. 
 
Dykkerstedet: 
En ø med en lille anløbsbro ca. 2 km fra havnen 
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Dykkerleder og standby-dykker er i båd 1, 2 hold (4 mand), der netop har dykket er i 
båd 2. Et hold har dykket ud imellem de 2 øer og er pga. strøm kommet op på 
ydersiden af øen uden kontakt med dykkerlederen.  
 
Den ene af dykkerne får pludselig åndedrætsbesvær og er mørkerød i ansigtet, da der 
svømmes i overfladen rundt om øen for at få kontakt med dykkerlederen. Makkeren 
(B) er bange for, det måske er en blodprop eller lignende, men ser ingen anden udvej 
end at forsøge at trække sin dykkerkammerat (A) med rundt om øen. Det lykkes til 
sidst, at komme rundt om øen og få kontakt til dykkerlederen.  
 
Båd 2 kommer til undsætning og sætter straks imod havnen (ca. 2 km væk) med den 
dårlige dykker (A), der i mellemtiden har fået det bedre. B svømmer selv over til båd 
1. I mellemtiden er endnu et hold kommet til overfladen og på vej op i båd 1.  
 
Der er naturlig nervøsitet over hændelsen med den dårlige dykkerkammerat. 
Dykkerlederen glemmer, at han har endnu et hold i vandet og får ikke kontrolleret 
dykkerjournalen, som han fik overdraget af det hold der stadig er neddykket (første 
dykkerleder og standby-dykker).  
 
Ankeret hives op og der sejles mod land. På havnen er der travlt med udpakning, 
skylning og luftfyldning, ligesom 3 mand er gået op til hytten for at lave mad.   
Ca. 2 timer senere kommer der en gummibåd ind i havnen, der sejles af vores 
dykkerhold: ”I har glemt os”!!! (Der var heldig vis tale om et par erfarne dykkere, der 
ikke var blevet bange). 

 



 Dansk Sportsdykker Forbund 

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK 2605 Brøndby 

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

 

 

s. 3 
 

Det glemte holds beretning: 
Da de kommer til overfladen tæt ved anløbsbroen ved øen er bådene væk. De bliver 
enige om, at vi nok har gemt os for at drille dem. Da der er gået en time, indser parret 
at de sandsynligvis er glemt. De går op ad en sti, der føre til et stort sommerhus, men 
der er ingen hjemme. De går tilbage til anløbsbroen, hvor der ligger en gummibåd 
med motor og benzindunk. De beslutter sig for at ”låne” båden og sejle til havnen. 
 
Alle her iblandt meget erfarne dykkere, er meget rystede over, hvordan det kunne 
ske. Gummibåden bliver hurtigt returneret til sin rette plads og hændelsen bliver talt 
igennem ved en debriefing om aftenen.  

 
Klubmøde 

En nærved ulykke vi troede umuligt kunne ske i vores klub er indtruffen. 
Efter turen ”gik snakken” i klubben, og hændelsen blev mere og mere ”mystisk”. Der 
blev derfor afholdt en klubaften, hvor de implicerede dykkere fortalte, hvad der reelt 
skete ligesom vi fik drøftet, hvordan vi kunne undgå det i fremtiden. 

 
Hvad blev besluttet? 

Der er altid kun én, der har ansvaret og det er dykkerlederen. 
 
Det fritager ikke standby dykker og de øvrige dykkere for at have et medansvar for at sørge for at 
dykkerjournalen bliver ført og kontrolleret inden ankeret hives op. 
På grund af hændelsen med den dårlige dykker, mister alle focus, det er menneskeligt, men vi må 
lære, at der skal fokuseres på rollen som dykkerleder uanset hvad der indtræffer. I den aktuelle 
situation var der ikke tjek på, at 5 mand var sejlet ind og at der manglede 2 mand før hele holdet 
var oppe. Dette kunne være undgået ved simpel afkrydsning. 
 
Procedurerne er gode nok, hvis de bliver taget seriøst og rollen som dykkerleder bliver 
respekteret. Vi fik en alvorlig lærestreg! 
 
 Ingen af deltagerne på turen vil nogen sinde glemme et par kammerater i vandet i fremtiden! 

 
Vi var heldige: 
Det var godt vejr 
Det var lige ved en ø 
Det var relativt tæt på land 
Det var et par rolige og erfarne dykkere, det gik ud over 

 
 
Snorkelinstruktørkurser i 2014 

Da vi finder det vigtigt at uddanne snorkeldykkerinstruktører, arbejder vi på at 
oprette og afvikle følgende kurser: 

 S1 kursus i Herlev lørdag den 25. januar 2014 

 S2 kursus i Kalundborg weekenden 4. til 6. april 2014 

 Eventuelt S1 kursus vest for Storebælt (gerne i 3-kantsområdet) lørdag den 20. september 2014. 
Er din klub interesseret i at stille lokaler og svømmehal til rådighed for dette kursus, så send en 
mail til tu-kurser@sportsdykning.dk 

 

mailto:tu-kurser@sportsdykning.dk
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Kurserne afvikles kun såfremt der er nok tilmeldte, så er du interesseret så 
tilmeld dig hurtigst muligt på dsf@sportsdykning.dk. Ændringer vil fremgå af 
kalenderen.  

 
 
Optagelsesprøver til CMAS * instruktørkursus 

I efteråret 2012 besluttede vi at ændre optagelsesproceduren til CMAS 
*Instruktørkurset (A1) fra at være en stopprøve på førstekursusdag, til at afholde et 
antal decentrale stopprøver rundt om i landet.  
Optagelsesprøverne indeholder en orientering om at være Instruktør i DSF, samt 1 
times teori prøve på CMAS 3 stjernet niveau og en praktisk prøve i svømmehallen. 
Der har i 2012 og frem til oktober 2013 været afholdt 10 stopprøver i 7 forskellige 
klubber, med i alt 26 deltager. Dette betyder, at der i efteråret 2013, blev der 
afholdt et A kursus i Ribe med 14 deltager, det er det højeste antal på i flere år. 
 
Konklusionen er at det nye tiltag er en succes, og at det vil blive fastholdt fremover. 

 
Foreløbig er der arrangeret følgende datoer for optagelsesprøver til 
instruktørkursus: 

Herlev  - Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19:00 
Esbjerg  - Tirsdag den  4.  april 2014 kl. 18:00  
Herlev  - Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19:00 
Esbjerg  - Tirsdag den  2.  september  2014 kl. 18:00 
 
Det forventes at der vil blive afholdt flere optagelsesprøver i 2014, se kalenderen på 
www.sportsdykning.dk. På hjemmesiden under Teknisk Udvalg/Instruktør 
uddannelse kan du finde detaljer om, hvordan du tilmelder dig. 

 
 

Dive tracker  - et samarbejde  mellem DSF, Søsportens sikkerhedsråd og hyperbar.dk 
 

Status fra data fra de første 100 dyk, hvor 10 ud af 20 trackere har været i vandet.  
  

 Gennemsnitsalderen er 46 år – fra 24 til 56 

 De 10 dykker har ialt logget 6338 dyk, altså et gennemsnit på 633 dyk pr dykker. 

 Vores tracker har allerede været vidt omkring. Der er logget dyk på Malta og Bahamas. 

 Gennemsnitlig er sigten under vandet 8 meter. Der er set bort fra de 30m sigt fra Malta og de 
20m fra Bahamas. 

 Tracker nr 19 har logget 21 dyk og nr 12 har logget 20 dyk, godt gået 

 
Hold øje med nyt på www.hyperbar.dk. 

 
 
 
 
 
 

http://www.sportsdykning.dk/
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CMAS * Instruktørkursus afholdt i dykkerklub  

 
Som led i vores nye tiltag om at afholde kurser når og hvor der er behov for dem, har 
der været afholdt et CMAS * instruktørkursus hos Ribe Sportsdykkerklub Sælhunden 
fra den 25-27/10 samt 22-24/11 2013.  
Sælhunden har aktivt taget ansvar for at finde egnede lokaler til overnatning, 
undervisning, samt svømmehal.  
Selve overnatningen skete i hytter på en nærliggende camping plads, teori 
undervisningen og forplejningen foregik i klubbens egne lokaler, den lokale 
svømmehal var fleksible mht. at finde ledige tider. 
Vi vil gerne takke Sælhunden for det store arbejde de har lagt i kursusarrangementet.  
Kurset blev afholdt efter deadline til dette nummer af Sportsdykkeren, derfor er der 
ingen beskrivelse af selve afviklingen.  

 
 
Nyt medlem af TU – med ansvar for bøger / undervisningsmateriale 

Teknisk udvalg har budt Torben Brix velkommen som et nyt medlem. Torben er aktiv 
i Kalundborg Sportsdykkerklub.  

  
Torbens primære opgaver bliver at: 
* koordinere nye revisioner af eksisterende bøger 
* sørge for power-point præsentationer til undervisning samt 
* sikre eksamensopgaver. 
  
Først på listen står en revision af den efterhånden gamle snorkeldykker håndbog. 
 
Kommentarer og forslag modtages gerne på tu-bog@sportsdykning.dk. 

 

mailto:tu-bog@sportsdykning.dk

