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Sportsdykkerens august udgave 2014. 
 
 
Tæt På konkurrencen 

I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der 
offentligøres i Sportsdykkeren.  Har du en Tæt På episode du gerne vil dele, men 
blot har svært ved at få skrevet teksten, så hjælper vi gerne med dette. Vi kan alle 
lære af hændelserne, derfor vil vi gerne have dine oplevelser. Send dem til tu-
sikkerhed@sportsdykning.dk.  
 
HUSK en Tæt På hændelse er ikke kun når det går galt, men alle utilsigtede 
hændelser. 

 
Politik for mistet bly I forbindelse med nær - ved ulykke eller tæt - på hændelser. 

I tilfælde af, at en af forbundets medlemmer kommer i en situation, hvor det kan være 
påkrævet, at vedkommende skal frigøre sit bly, må der aldrig være et økonomisk incitament 
der gør, at vedkommende ikke vil eller tør smide sit eller sin makkerens bly.  
 
Er der tale om en situation hvor begge dykkere dropper deres bly vil der være kompensation 
til dem begge.  
 
På baggrund af ovenstående er der oprettet en Vægtbæltefond. Bly, bælte eller blylomme, 
droppet i ”tæt - på” – eller nær – ved situationer vil blive honoreret efter flg. regler: 
 

1. Der skal være tale om en ”tæt på ” eller nær – ved episode 
2. Episoden skal skriftligt indrapporteres til TU 
3. Det skal oplyses, hvor meget bly, der er droppet, samt hvor stor økonomisk 

kompensation, der ansøges om.  
 
Efter TU’s sagsbehandling af episode rapporten kan der købes et tilsvarende 
setup. Bilag for ny indkøb, samt TU’s konklusion af episoderapporten fremsendes 
til sekretariatet og beløbet udbetales herefter.  

 

Dykkertavlen 
Dykkertavlen, som ligger sammen med dette nummer af Sportsdykkeren, er 
udviklet i et samarbejde mellem Søsportens Sikkerhedsråd, Hyperbar.dk og 
Teknisk Udvalg.  Den er blevet til efter sammen ide som Sejladsvejledningen, 
som alle lystsejlere kender. 
 
Første version af Dykkertavlen blev lavet i februar 2014 og dykkertavlen er nu 
revideret til version 2 ud fra de forbedringsforslag, der er indkommet. 
Det er tanken, at dykkertavlen foldes så den er i A5 format og passer ind i din 
logbog fra Dansk Sportsdykkerforbund.  

mailto:tu-sikkerhed@sportsdykning.dk
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Formålet med dykkertavlen er at sætte fokus på sikker dykning både for nye og 
erfarne dykkere. 
Indholdet i Dykkertavlen er en samling af de mest almindelige husketing i 
forbindelse med dykning, herunder udførelse af selvtjek, makkertjek og 
dykkerledertjek inden du går i vandet, samt en tjekliste for dykkere og 
dykkerleder. På den modsatte side finder du førstehjælp ved drukneulykke og 
vejledning ved mistanke om dykkersyge. 
Er du i tvivl om der er symptomer på dykkersyge så giv Oxygen og Vand, som en 
del af behandlingen og Husk: ”Er du i tvivl, så er der ingen tvivl, start 
behandling”  
 
Vi håber, at klubberne vil udlevere dykkertavlen til nye dykkere under 
uddannelse samt have dykkertavlen med, som en fast del af 
dykkerlederkufferten samt i din egen logbog.  
Skulle nogen i din klub ikke have Dykkertavlen kan den rekvireres på 
www.soesport.dk  
 
Vi håber alle dykkere i Dansk Sportsdykkerforbund vil få glæde af dykkertavlen 
og bruge den ved dykning.  
Teknisk Udvalg takker Søsportens Sikkerhedsråd for samarbejdet og 
produktionen af dykkertavlen. 

 
Nye Certifikater 
 Siden sidst har TU certificeret følgende, vi ønsker dem alle tillykke.  

 
 
2 stjernet dykkerinstruktør 

Jacob Thastrup København Dykkerklub 
Jan Møller  Nakskov Sportsdykkerklub 
Jesper Risløv  Dykkerklubben Goplerne 
Marcus Møller  Nakskov Sportsdykkerklub 
Michael Hansen  Frømandsklubben Baltic 
Morten Mose Vollmer  Frømandsklubben Nikon 
Torben Scheel  Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
Claus Baggesen  Dykkerklubben Lynetten 
Jens Fuglede  Dykkerklubben Lynetten 
Tommy Hindenburg  Akademisk Undervands Gruppe 

http://www.soesport.dk/
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Spørgsmål til TU  
TU modtager løbende spørgsmål, som vi svarer afsender direkte på, engang imellem 
kommer der nogle spørgsmål, som vi vurdere har general interesse, disse offentliggør vi 
her i Sportsdykkeren eventuel i lidt forkortet form.  

  
 Service af grej? 

Vi skal I klubben have lavet service på vores automater 1. & 2. trin. Vi kan godt selv lave 
dette service, men må vi det, når det er klub grej? 
  
Her tænker jeg på om dykker forsikringen stadigt gælder, hvis vi selv har lavet service? 
 
Svar: 

Dækningen vil være situations bestemt, vi antager at den dækning du stiller 
spørgsmål til er den kollektive foreningsansvar klubben har under DSF. 
  
Et services værksted har en erhvervs ansvarsforsikring, der vil træde ind, hvis 
der opstår en sag. 
  
Hvis et automatservices føre til et svigt, der igen medfører et uheld, hvor der 
er en person der kommer til skade, så er der følgende begrænsning jævnfør 
forsikringsaftale loven. 
  
- det med forsæt (det var meningen at det skulle ske). 
- groft uagtsomt (det var påregneligt at det ville ske). 
  
Så vil der som hovedregel ikke være dækning under den kollektive 
foreningsansvar klubben har under DSF. 
  
Her udover er der dækning på Dykker og familiepakken (tillægsforsikring), i 
det den ikke inde holder begrænsninger på udstyr. 
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Handlingsplan for TU i 2015 
Hvert år i august / september udarbejder TU en handlingsplan for det næste år. 
Handlingsplanen beskriver de områder, som TU vil fokusere deres arbejdsindsat på, og 
danner ligeledes grundlaget for vores budgetforslag. 
 
Vi vil meget gerne arbejde med emner der interessere medlemmerne af DSF, og derfor 
beder vi dig om at indsende forslag til emner/områder, der skal med i Handlingsplanen. 
Send dem til tu_formand@sportsdykning.dk 
 
Til inspiration kan du finde handlingsplanen for 2014 på www.sportsdykning.dk under 
Teknisk Udvalg og Oplysninger om udvalget.  

 

 
Klubbesøg 2014 

Vi besøgte Ribe Sportsdykkerklub Sælhunden, hvor der var 16 deltagere fra klubberne 
Sælhunden og Sandormen. Der var stor spørgelyst og flere gode debatter.  TU takker 
Sælhunden for værtskabet. 

 
 
TU benyttede lejligheden til at overrække præmien til vinderen af lodtrækningen blandt 
de TÆT PÅ episoder der blev offentliggjort i Sportsdykkeren i 2013. Vinderen blev Bjarne 
Lund fra Dykkerklubben Sandormen i Skærbæk, og han fik overrakt præmien som denne 
gang var 2 stk. dykkerflag og 20 logbogsblade. 
 
Hold øje med kalenderen for et klubbesøg i dit lokalområde.  

http://www.sportsdykning.dk/
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Seminar for Juniortræner 2 og 3 

Teknisk Udvalg har et seminar for alle Juniortræner 2 og 3 i støbeskeen. 
Seminariet afholdes lørdag d. 1. november 2014 i ORCA’s lokaler i Allerød 
(Sjælland). Detaljer kommer når disse foreligger via klubudsendelser og /eller 
i sportsdykkeren. Hvis du har spørgsmål kontakt da Lasse Lading (via tu-
kurser@sportsdykning.dk) . 
 

 
Kurser i 2014 
  
Vores kursus udbud i 2014 ses nedenfor. Kontakt meget gerne tu-
kurser@sportsdykning.dk, hvis din klub ønsker at være vært ved et kursus.  
 

Kursus Datoer i 2014 Kursussted 
Betaling / 
tilmelding 

Optagelsesprøve CMAS * instruktør 2. september Esbjerg 25. august 

CMAS * instruktør fastsættes ved 8 tilmeldte     

CMAS ** instruktør jan / feb 2015 Rødehavet Oplyses senere 

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

Snorkeldykkerleder fastsættes ved 8 tilmeldte     

Dykkerlederkursus fastsættes ved 8 tilmeldte     

Instruktørseminar 22. nov. Vingsted Centret oplyses senere 

Bemærk, der kan eventuel arrangeres Optagelsesprøver til A1 kurset med kort varsel. 
Kontakt tu-kurser@sportsdykning.dk 
 

mailto:tu-kurser@sportsdykning.dk
mailto:tu-kurser@sportsdykning.dk
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Gå på www.sportsdykning.dk hvor du under kursustilmelding, kan tilmelde dig, og 
løbende se hvor mange tilmeldte der er til det enkelte kursus.   
 
 
 
 

112 App 

 
Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig 
sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.  Og 
særligt dykkere er ofte på steder, hvor der ikke lige er en offentligvej tæt på, eller hvor 
adressen ikke er kendt. 

 
Download den gratis på http://www.112app.dk/ 
 
Bemærk, det betyder ikke at det velkendt telefon nummer til SOK (8943 3099) ikke 
kan/skal bruges længere 

http://www.sportsdykning.dk/
http://www.112app.dk/
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Vrag speciale 

 
 
 

Roskilde Frømandsklubs med instruktørtræner Søren Arnvig som koordinator samarbejder 

med TU om at udvikle et vragspeciale i henhold til CMAS standarder. 

Når teorimaterialet og Power Point præsentationer er finpudset vil vi afvikle det første 

pilotkursus. 

Teorien bliver på 6 x 30 minutters lektioner med emner omkring skibsarkitektur, jura om vrag, 

sikkerhed og udstyr.   

Praktikken kommer til at bestå af 2 dyk, hvor der lægges vægt på navigation og sikkerhed på 

vrag. 

Vi forventer at kunne præsentere kurset på IT årsmødet og instruktørkonferencen  

22. november 2014. 

 

 
 


