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Tæt på hændelse i Norge 

Offentliggjort december 2013 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tæt på i Norge 

Side 2 af 3 

 

 
 

 

 

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). 

 

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. 
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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 

 

 


