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Sportsdykkerens juni udgave 2015. 
 
Tæt På konkurrencen 

I 2015 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. 

 
Søværnets Operative Kommando (SOK) har skiftet navn!  
 
 
 
 
 
 
 

De hedder nu Marinestaben og har fået nyt telefon nummer 72 85 00 00. Mange dykkere 
har i tidens løb lært SOK’s telefon nummer 89 43 30 99 udenad, og det står skrevet rigtig 
mange steder. Man har valgt IKKE at nedlægge det kendte telefon nummer. Derfor kan du 
kontakte vagthavende hos Marinestaben ved at ringe til enten 72 85 00 00 eller 89 46 60 99.  
 
Vi ønsker tillykke med navneændringen og det nye telefon nummer.  

 
Spørgsmål til TU: 
Internationale lægeattester. 

Et medlem har spurgt os om der findes en international anerkendt lægeattest, som 
dykkercentre i udlandet vil acceptere? 
 
Baggrunden for spørgsmålet er at man i langt de fleste lande skal svare på en række 
standard spørgsmål omkring helbredet, typisk i form af et afkrydsnings skema, og hvis man 
ikke svare nej på alle spørgsmålene, så kræves der en godkendelse fra en lokal læge.  
 
Vi har undersøgt sagen og fundet frem til at Der findes ikke en international attest. Hvert 
land har deres regler, selv inde for EU. 
De fleste lande godtager dog en dansk attest, hvis der er noteret på engelsk, at man er 
godkendt til dykning.  
Det kan også være en mulighed at få lægen til at stemple din logbog. 
 
Der er ligeledes forskellige regler i de enkelte lande omkring gyldighedsperiode, det kan 
være mellem 1 og 5 år. 
I DSF regi gælder den i 5 år, dog kun 3 år, hvis man er over 40. 
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Der findes en liste over danske dykkerlæger på dette link: 
http://www.flyvdyk.dk/dykkerlger.php 
 
Den lægeattest DSF anbefaler kan du finde på: 
http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/uddannelse/laegeattest/ 
 

Nitrox fyldning  
Under jeres "ofte stillede spørgsmål" har I et indlæg om fyldning af Nitrox, hvor I henviser til 
Arbejdstilsynets regler. Er disse regler også gældende i ikke-erhvervsmæssig brug, d.v.s. i en 
dykkerklub?  
Når det drejer sig om en båd, er der jo stor forskel på, om båden bruges til erhverv eller ej. 
Jeg synes ikke, at det står tydeligt i jeres indlæg, hvorvidt det er en anbefaling fra Forbundet 
at følge retningslinjerne eller et krav fra myndighederne. 
 
Vores svar er at Arbejdstilsynets regler gælder alle, firmaer, foreninger, klubber og private 
personer. 
Så har du en kompressor i din klub eller i din garage, så er den også omfattet af reglen. 
 
Arbejdstilsynets regler er skrevet ud fra lovtekst og er ikke retningslinjer, men et lovkrav. 
 
Vi har spurgt Søfartsstyrelsen om det også er arbejdstilsynets regler omkring kompressorer, 
der gælder ombord på et fartøj.  
Søfartsstyrelsens svar henviser til BEK nr. 1394 (om dykkermateriel) fra 2013, hvor  
 
§20, stk. 2: Kompressoranlæg godkendt i henhold til § 8 skal kontrolleres mindst hver 12. 
måned eller oftere, hvis forholdene kræver dette.  
 
§ 8. Kompressoranlæg, der anvendes i forbindelse med dykkerarbejde og rekreativ dykning, 
skal opfylde de for kompressorer i almindelighed gældende regler samt være godkendt. Nye 
kompressoranlæg skal være højtrykskompressoranlæg. 
 

Trykprøvning af flasker 
TU har fået flere spørgsmål omkring trykprøvning af flasker, som vi har bedt arbejdstilsynet 
om at svare på: 
 
Spørgsmål 1: 
Vi har tidligere brugt, at få vores flasker trykprøvet i Norge, da de gør det ”over en nat”, 
mens vi er på dykkerferie. 
Kan flaskerne overholde den danske standard, når de f.eks. er trykprøvet i Norge, men også 
bruges i DK? 
 
Svar: 
Såfremt prøvningsstedet er akkrediteret som et type C – Inspektionsorgan i.h.t EN ISO 
17020, kan de afprøvede flasker anvendes i DK. 
 
Spørgsmål 2 
Vi mener faktisk at kunne se, at der er rigtig mange flasker, som ikke har kongekrone eller CE 
mærkning, men som først skal trykprøves om nogle år, må de bruges indtil de skal 
trykprøves? 

http://www.flyvdyk.dk/dykkerlger.php
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Svar: 
Flaskerne i DK har gennem tiden været mærket med Force-Dantest ¨kongekrone¨, og CE 
mærkning i.h.t PED direktivet. 
Arbejdstilsynet er ikke bekendt med andre mærkninger. 
 
Spørgsmål 3 
Vi har også nogle flasker, hvor CE mærket er et klistermærke, hvad gør man, når det falder 
af? 
Vi har faktisk en helt ny flasker (fra 2008), som er blevet kasseret p.g.a. manglende 
mærkning. 
Vi har så kontaktet sælgeren, som siger, at den er fra Faber, og deres flasker er CE 
godkendte. 
Vi afleverer så flasken til trykprøvning et andet sted, og så går den igennem. Det nye sted 
må have kontaktet Faber, ellers kan dette da ikke lade sig gøre 
 
Svar: 
Hvis flaskerne fremstillingskontrol-mærke ikke kan identificeres kan flasken ikke få foretaget 
en periodisk prøvning. 
Hvis mærkningen mangler skal fabrikanten af flasken eller en EU importør verificere at 
flasken er fremstillingskontrolleret i.h.t gældende krav i DK/EU. 

 
Nye Certifikater 

Siden sidst har TU certificeret følgende, vi ønsker dem alle tillykke.  
 
 
CMAS 4 stjernet dykker: 

Søren Arnvig Hersdorf                               Roskilde Frømandsklub 
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Søren fik overrakt certifikatet af TU´s formand ved et arrangement i Roskilde Frømandsklub. 
 
Søren har dyb og bred kompetence som dykker, og til stadighed arbejder for at udbygge 
både egne og andre dykkeres kompetencer inden for dykning. Søren har altid haft fokus på 
sikkerhed ved dykning, og har gennem sit virke som instruktør til stadighed arbejdet for at 
øge sikkerheden ved dykning. Dette er sket både som dykker, dykkerleder, turleder, men 
også i regi af klubinstruktør og i regi af instruktørtræner og kursusleder på kurser under 
Dansk Sportsdykker Forbund. 

 
Opdatering af diverse lærebøger 

Vi arbejder løbende på at opdateret diverse lærebøger, derfor vil vi gerne opfordre alle til at 
sende store som små kommentarer til bøgerne til tu-bog@sportsdykning.dk 

 
Dansk Sportsdykker Forbund kurser i 2015 arrangeret af Teknisk Udvalg (TU).  

Se kurserne og tilmeld dig på www.sportsdykning.dk under kursuskalenderen.  
 
Bemærk at nogle kurser har en fastsat dato, både for tilmeldingen og for afviklingen. Andre 
kurser er opslået uden afviklings dato, har du interesse i at deltage på et af disse kurser, kan 
du helt uforpligtende tilmelde dig. Når der er det oplyste minimums deltager antal, så 
fastsættes datoen, typisk 3 -4 måneder ude i fremtiden.  
 
Ud over de kurser der er nævnt her, kommer vi gerne ud i den enkelte klub for at afvikle alle 
typer af kurser. Det kræver blot at I har egnede faciliteter, samt mod på at være med 
arrangører på de praktiske detaljer. Er det noget for din klub, så skriv til tu-
kurser@sportsdykning.dk.  
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