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Sidst revideret på Sælhundens ordinære generalforsamling 
fredag den 26. februar 2010 

§1 
Klubben, hvis navn er Ribe Dykkerklub Sælhunden, er stiftet i Ribe (hjemsted) den 
14. april 1980. 

 

§2 
Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens 
udøvelse. Den kan, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og 
sportslig art. 

 

§3 Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), hvis vedtægter og 
sikkerhedsregler er gældende for klubben og dens medlemmer. 

 

§4 Som medlem kan optages enhver, der godkendes af klubbens bestyrelse og som 
opfylder klubbens betingelser: 

Er uden mellemværende med anden klub under DSF og for aktive være fyldt 15 år 
og i besiddelse af almindelige svømmefærdigheder og kan indtræde i enten: 

A: Aktive medlemmer, som udøver sport i DSF-regi. 

B: Afdeling for B-medlemmer. Giver adgang til begrænset deltagelse i klubbens 
aktiviteter. Det vil sige: ingen undervisning og stemmeret. Som B-medlem kan 
desuden optages børn, såfremt den ene af forældrene er A-medlem. Kontingentet 
for medlemmer under 8 år fastsættes af bestyrelsen. Børn op til 15 år skal være 
ledsaget af en af forældrene. 

C: Æresmedlemmer. Indstilling skal forelægges og godkendes af 
generalforsamlingen. Alle aktive- og æresmedlemmer har indstillingsret. 

Juniorer, som er mellem 8 og 15 år kan deltage i klubbens dykkeraktiviteter og 
låne materiel af klubben. Dykningen skal foregå i henhold til de enhver tid 
gældende DSF regler. Evt. egenbetaling til aktiviteten fastsættes af bestyrelsen. 

 

§5 Medlemsrettigheder tillader: Aktiviteter forenelig med respektive afdeling og 
dennes brug af udstyr. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, 
har været medlem mere end 4 uger og som ikke er i kontingentrestance. Valgbar til 
bestyrelsesposter er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. 

 

§6 Eksklusionsgrundlag/karantæne: Den, der skader sikkerheden eller klubbens 
omdømme, kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan ligeledes 
ekskludere et medlem, når medlemspligten på en særlig grov måde er tilsidesat. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst, at 4 af bestyrelsens 
medlemmer har stemt for eksklusionen. 

Vedkommende medlem skal have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. 
Medlemmet har krav på at få sagen prøvet ved en generalforsamling og at få 
meddelelse herom mindst 14 døgn før generalforsamlingen, hvor det har ret til at 
forsvare sig. 

Spørgsmål om eksklusion skal optages på dagsordenen som særskilt punkt. 
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved 
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ændring af vedtægter (2/3 stemmeflertal). 

Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamling, kan kun genoptages i 
klubben ved en generalforsamlingsbeslutning med samme majoritet som ved 
eksklusion. 

 

§7 Klubbens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. Samtidig vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter til 
bestyrelsen.  

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen på lige 
årstal. Kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen på 
ulige årstal. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
konstituerer bestyrelsen sig selv til følgende poster: Næstformand, sekretær, 1., 2. 
og 3. bestyrelsesmedlem. 

Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSFs 
repræsentantskab. 

Der meddeles prokura til formand og kasserer, som herefter kan tegne klubben 
økonomisk. 

 

§8 Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- eller afgang af 
medlemmer en gang årligt, samt ændringer i bestyrelsen. 

 

§9 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse skal ske ved meddelelse 
enten i klubblad eller pr. brev med mindst 14 dages varsel og skal indeholde 
følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmeoptællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Revideret regnskab forelægges. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse: 

a. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. 
b. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. 

7. Valg af 1. og 2. suppleant. 
8. Valg af revisor. 
9. Valg af udvalgsformænd for 2 år ad gangen. 
10. Uddannelsesgebyr og kontingent fastsættelse. 
11. Eventuelt. 

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 1. februar. De indkomne forslag  vil blive eftersendt til samtlige 
medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen. Formandens beretning behøver 
ikke nødvendigvis at blive udsendt sammen med indkaldelsen, men kan udleveres 
på selve generalforsamlingen. Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og 
forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og 
bestemmelser, skal være hemmelig, når èt medlem kræver det. Anden afstemning 
foretages ved håndsoprækning. Alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
Vedtægtsændringer afgøres med 2/3 stemmeflertal. Kun fremmødte medlemmer 
har stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Sekretæren udarbejder 
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referat af generalforsamlingen, som oplæses ved generalforsamlingens afslutning. 

 

§10 De faste udvalg vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen og nedsættes 
efter behov, og de kan omfatte følgende: 

Lige år: Båd-, motor-, trailer-, kompressor-, PR- og redaktionsudvalg. 

Ulige år: Flaske-, udstyrs-, bar-, uddannelses-, ungdoms- og 
undervandsrugbyudvalg. 

For hvert udvalg vælges der en udvalgsformand. Udvalgsformanden vælger sine 
udvalgsmedlemmer, som godkendes af bestyrelsen. 

 

§11 
Regnskabet følger kalenderåret. 

 

§12 Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Det 
reviderede regnskab udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Medio 
januar måned gennemgår revisorerne hvert år det samlede regnskab og poster, 
samt kontrollerer at beholdningen er tilstede. Driftsregnskabet, barregnskabet og 
status gennemgås og forsynes med påtegning. Revisorerne er pligtige til at 
aflægge kassereren mindst et uanmeldt besøg om året. Valgbar som revisor er alle 
aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. 

 

§13 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer 
fremsætter skriftlig ønske herom og med mindst 14 dages varsel. 

 

§14 Uddannelsesgebyr og kontingentstørrelse fastsættes på den årlige 
generalforsamling. Klubkontingentet og DSF-kontingentet opkræves helårligt forud 
den 1. oktober. 

Kassereren vil ved restance udsende rykker med sidste betalingsfrist. Hvis 
kontingentet ikke er kassereren i hænde denne dato, medfører det automatisk tab 
af medlemskab. Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr samt 
evt. kontingentrestance. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

 

§15 Uddannelsesgebyr betales ved påbegyndelse af 1-stjernet CMAS-certifikat. 

 

§16 Ved optagelse til juniorafdeling skal forældre/værge have udleveret klubvedtægter 
og regler for klubben, samt give deres samtykke til medlemskabet. 

 

§17 Ingen ture må foretages i klubbens navn eller med klubbens mærke, uden 
bestyrelsens samtykke og med en udpeget dykkerleder/turleder. 

Medlemmer, der ikke er i besiddelse af CMAS 2-stjernet dykkercertifikat, må kun 
dykke med apparat i følgeskab med en 2- eller flere stjernet CMAS-dykker, eller 
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sammen med en dykker med samme kvalifikationer. 

Ved enhver dykning i Ribe dykkerklub, Sælhunden, anlægges makkerline og 
overfladebøje. I forbindelse med f. eks. vragdyk med bundtov eller anden dykning, 
hvor området er klart afgrænset, kan det aftales med dykkerlederen, at se bort fra 
brugen af overfladebøje.  

For at dykke med Nitrox, hvor iltindholdet er større end 21%, kræves det, at 
medlemmet er i besiddelse af et CMAS 2-stjernet dykkercertifikat, samt mindst et 
Basic Nitrox certifikat - jfr. DSFs regler for Nitrox-dykning. 

 

§18 Lovlig optagne genstande (souvenirs), som findes/bjærges på klubture, skal 
opbevares/udstilles i klublokalerne i mindst et halvt år, hvorefter det tilfalder 
finderen som ejendom. 

 

§19 Ansvar- og erstatningsspørgsmål jfr. de almindelige erstatningsregler: 

Det påhviler brugerne at aflevere lånt udstyr på rette sted og i samme stand. 
Skade/bortkomst på/af klubbens materiel fordrer uopholdelig indberetning til 
bestyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde træffer afgørelse om ansvar. 

Tur-, uddannelses- og ungdomsudvalget har førsteret til materiellet, såfremt det er 
reserveret 14 dage forud. 

Klubbens materiel kan udlånes til de af klubbens medlemmer, der er i besiddelse 
af CMAS 2-stjernet fridykkercertifikat eller CMAS 2-stjernet dykkercertifikat. For at 
bruge klubbens materiel, skal der være mindst 2 klubmedlemmer, som deltager i 
det aktuelle arrangement. 

Formålet med at benytte bådene skal være dykkerrelateret (fri- eller 
apparatdykning). For at benytte klubbens både kræves der udover ovenstående, at 
bådføreren har bestået Søfartsstyrelsens Speedbådsprøve eller har andet 
godkendt duelighedsbevis af minimum samme niveau. For at sikre materiellet 
bedst muligt kræves desuden, at bådføreren har fået undervisning i praktisk 
sejlads/betjening, som afholdes i klubregi. 

For at benytte klubbens kompressorer kræves det, at brugeren har deltaget i et 
kompressorkursus. 

For at benytte klubbens Nitrox-anlæg kræves det, at brugeren har deltaget i et 
Nitrox-betjeningskursus. 

 

§20 Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af 
klubbens vedtægter, og der kan træffes afgørelse om forhold, der ikke er 
nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på 
førstkommende generalforsamling. 

 

§21 Klubben kan modtage gaver og midler fra myndigheder, firmaer eller 
enkeltpersoner, når dette ikke anses uforeneligt med klubbens objektivitet. 

 

§22 Materialer, der skænkes til eller anskaffes af klubben, skal placeres og 
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vedligeholdes ved bestyrelsens foranstaltning. 

 

§23 Ønsker et medlem forelagt en sag for DSFs bestyrelse eller udvalg herunder, 
rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne i 2 
eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i den 
pågældende sag. 
 

§24 Hvis der på generalforsamlingen med 2/3 stemmeflertal besluttes, at klubben skal 
opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling 
senest 1 måned efter og bekræftes med mindst 3/4 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere 
klubbens værdier ved en auktion blandt klubbens medlemmer, og den indkomne 
sum, samt ikke-solgte effekter fra auktionen, skænkes til EIR (Esbjerg Idrætsråd). 
Dog overgives effekter af arkæologisk interesse til et statsanerkendt museum i 
Syd- og Sønderjylland. 

 

Dansk Sportsdykker Forbunds sikkerhedsregler 

Vedtaget på DSFs repræsentantsmøde april 2001 

A. Dykkeren 

A.1. Planlæg dine dyk efter din uddannelse og erfaring. 
A.2. Dyk kun hvis du er fysisk og psykisk klar. 
A.3. Vedligehold og udbyg dine dykkerfærdigheder. 
A.4. Før logbog. 

 

B. Udstyr 

B.1. Dyk med komplet dykkerudstyr. 
B.2. Dyk med fuld funktionsdueligt udstyr. 
B.3. Kend dit og din makkers udstyr. 

 

C. Organisation 

C.1. Organiser din dykning. 
C.2 Organiser dit overfladeberedskab. 
C.3. Afmærk dykkerområdet med dykkerflag. 
C.4. Brug dykkerleder. 
C.5. Brug makkerprincippet. 
C.6. Brug dekompressionstabel. 

Sikkerhedsreglerne er vejledende for Dansk Sportsdykker Forbunds medlemmer, og de skal 
vedtages af repræsentantskabsmødet (jfr. DSFs vedtægter §40). Teknisk Udvalg udarbejder 
vejledende bemærkninger til sikkerhedsreglerne. 
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Vejledende bemærkninger til sikkerhedsreglerne 

Ingen sikkerhedsregler kan erstatte sund fornuft. Hver gang man vælger at dykke, så er der 
en vis risiko. En lang række faktorer har betydning for den risiko, man udsætter sig for, og det 
er ikke muligt at sige noget absolut om dens størrelse. På den anden side kan risikoen 
mindskes ved forberedelse og omtanke - det hele må tilpasses, så man ikke udsætter sig selv 
og andre for unødig risiko. 

Sikkerhedsreglerne sigter mod at vejlede dykkere, såvel erfarne som uerfarne, imod at udføre 
dykninger der har høj risiko. Sikkerhedsreglerne er derfor ikke udformet med faste 
grænseværdier, for hvad der er acceptabelt, idet alle dykkere ikke har samme formåen. 

Den enkelte sportsdykker er ansvarlig for sig selv. Men organiseret dykning omfatter også 
andre, blandt andet makker, overflademandskab osv. Den enkelte dykker må selv overveje 
sin deltagelse i forbindelse med en dykning og om erfaring, kompetence og træning stemmer 
overens med de krav, der stilles til den pågældende dykning. 

Sikkerhedsreglerne er udtryk for Dansk Sportsdykker Forbunds retningslinier for afvikling af 
sikker dykning. Der er undtagelser, som falder ind under lovgivningen, eksempelvis 
søfartsreglerne med blandt andet afmærkning med dykkerflag, regler om trykprøvning af 
flasker, samt regler for historiske fund. 

Så dyk med hovedet, og lad dig vejlede gennem disse sikkerhedsregler. 

 

A. Dykkeren 

A.1. Planlæg dine dyk efter din uddannelse og erfaring 

Sikker dykning forudsætter en grundlæggende viden om mange teoretiske og praktiske 
emner. Derfor er en dykkeruddannelse nødvendig. Når du planlægger dit dyk, skal du vurdere 
om din egen og din makkers erfaring er tilstrækkelig til at udføre dykket. 

Følgende dybdegrænser anbefales til de forskellige niveauer: 

CMAS *  Maks 18 meter uden deko. 
CMAS ** Maks 39 meter uden deko. 
CMAS *** Maks 20 minutter deko. 

A.2. Dyk kun hvis du er fysisk og psykisk klar 

Forskellige fysiske lidelser kan øge risikoen for at komme til skade under en dykning. Inden 
du begynder at dykke, skal du derfor godkendes af en læge med kompetence inden for 
hyperbar medicin. En sådan undersøgelse bør foretages hvert 5. år. Før en dykning må du 
vurdere om du og din makker er fysisk og psykisk i stand til at gennemføre dykningen. 

Vær opmærksom på dehydrering, da det øger risikoen for dykkersyge. Dyk ikke under 
påvirkning af alkohol, sløvende eller euforiserende stoffer. Tager du medicin, bør du sikre dig, 
at det ikke har nogen negativ indvirkning på dykningen. Som en tommelfingerregel kan man 
sige, at hvis du ikke kan føre bil lovligt pga. alkohol - så kan du heller ikke dykke. 
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A.3. Vedligehold og udbyg dine dykkerfærdigheder 

Din dykkeruddannelse er ikke færdig efter erhvervelsen af dit grundlæggende certifikat. Hold 
dine dykkerfærdigheder ved lige gennem regelmæssig dykning. Gennem videreuddannelse 
og dykkererfaring opnås større rutine. Samtidig kan et bredere og mere dybdegående videns- 
og erfaringsniveau hjælpe med at håndtere utilsigtede hændelser, og dermed gøre dykningen 
sikrere. Har du ikke dykket i en længere periode, skal du være opmærksom på, at dine 
færdigheder trænger til at blive genopfrisket. 

A.4. Før logbog 

For at kunne dokumentere din erfaring, skal du logge dine dyk. Logbogen føres for at du kan 
dokumentere din dykkererfaring overfor dykkerledere, fremmede makkere og overfor 
fremmede i udlandet. 

B. Udstyr 

B.1. Dyk med komplet dykkerudstyr 

Inden en dykning skal det vurderes, hvilket udstyr der er påkrævet for at dykningen kan 
gennemføres fuldt forsvarligt. Til forskellig type dykning kræves forskelligt sikkerhedsudstyr. 
Nedenstående er en liste over nødvendigt udstyr. Standard sikkerhedsudstyr ved enhver 
dykning i åbent vand:  

• Kniv 
• Ur/tidsmåler 
• Dybdemåler 
• Manometer 
• Dykkervest 
• Makkerline 
• Lav for luft alarm 
• Octopus 

Ved lav for luft alarm forstås en anordning der informerer dykkeren om, at der er en given 
mængde luft tilbage og at denne mængde luft er tilstrækkelig til at bringe dykkeren til 
overfladen, eksempelvis: 

• 2 separate flasker med hver sin regulator. 
• Dykkercomputer eller integreret digitalt manometer med lav for luft alarm. 
• Reservetrækstang monteret på flaskeventilen. 
• Manometer med indikering af lav luft (eksempelvis. rødt felt fra 0-50 bar) 

Derudover anbefales octopus, vestflaske til oppustning af dykkervest, lygte og kompas. 

Stranddyk/ dyk til max. 9 m Dyk 9-30 meter med uhindret 
adgang til overfladen 

Dyk med dekostop eller, hvor 
det ikke er muligt at gå 
direkte til overfladen. 

• Overfladebøje • Luftsystem med 
octopus 

• Markeringsbøje 
eventuelt med 
linehjul 

• 2 uafhængige 
luftsystemer/flasker med 
hver sin automat. 

• Markeringsbøje eventuelt 
med linehjul 

• Der planlægges med, at 
restluft efter dyk og 
dekostop minimum udgør 
1/3 af den medbragte 
luftmængde 
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Sikkerhedsanordninger på udstyret må ikke fjernes eller deaktiveres. 

 

B.2. Dyk med fuldt funktionsdueligt udstyr 

Til dykning bør kun udstyr der er fuldt funktionsdueligt anvendes. Derfor bør 
vedligeholdelsesstanden og funktionen jævnligt kontrolleres under sikre forhold. Konstateres 
fejl bør disse rettes omgående. Der bør minimum én gang årligt foretages et flaskeeftersyn, 
hvor luftflasken kontrolleres både ind- og udvendigt. Alt udstyr skal opfylde den til enhver tid 
gældende lovgivning. 

 

B.3. Kend dit og din makkers udstyr 

Dykkerne skal på forhånd lave aftaler om dykkets gennemførelse, udpege par-leder samt 
foretage kontrol af hinandens udstyr for at sikre kendskab til dettes funktion og betjening. 

 

C. Organisation 

C.1. Organiser din dykning 

Enhver dykning planlægges under hensyntagen til dykkerens erfaringsniveau, udstyr, 
luftmængde samt de fysiske forhold på dykkestedet. Før journal over dykkene med angivelse 
af bl.a. mætningsgruppe, dybde og klokkeslæt. 

 

C.2. Organiser dit overfladeberedskab 

I tilfælde af utilsigtede hændelser vil et velorganiseret overfladeberedskab ofte være 
medvirkende til hurtigt at opdage hændelsen samt afhjælpe situationen eller begrænse 
skaderne. Det er vigtigt at beredskabet er tæt på dykkerne således, at en hurtig indsats kan 
iværksættes. For at sikre et effektivt overfladeberedskab skal en evt. indsats være overvejet 
og koordineret inden dykningens gennemførelse. En standby-dykker er en central del af 
overfladeberedskabet, da han hurtigt skal kunne komme til undsætning over såvel som under 
vand. Standby-dykkeren skal være iført dragt og hans udstyr skal være indenfor rækkevidde. 
Genoplivningsudstyret med tilstrækkelig iltmængde bør være en del af overfladeberedskabet. 

 

C.3. Afmærk dykkerområdet med dykkerflag 

Jævnfør gældende lovgivning skal dykkerflag (signalflag A) sættes ved enhver dykning. I de 
internationale Søvejsregler står der ligeledes, at dykkerflaget skal være en 1 meter høj 
tilkendegivelse, som skal være synlig hele horisonten rundt. Søfartsstyrelsen anbefaler, at 
dykkere som befinder sig tæt på overfladen ikke fjerner sig længere end 30 meter fra 
signalflaget - og at forbipasserende både holder en sikkerhedsafstand på mindst 50 meter fra 
signalflaget. I visse situationer kan afmærkningen af dykkerne med fordel ske ved anvendelse 
af en overfladebøje med dykkerflag forbundet direkte til makkerparret. Dette hjælper også 
overflademandskabet til at bevare overblikket over de igangværende dyk. 
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C.4. Brug dykkerleder 

Udpeg en erfaren dykker til dykkerleder. En dykkerleder er en person, der har erfaring og 
kompetence til at lede dykkets planlægning og gennemførelse sikkert. Før hvert dyk bør 
dykkerlederen sikre sig, at den enkelte dykker har den nødvendige uddannelse og erfaring, 
samt er psykisk og fysisk klar. Dykkerlederen bør gives det overordnede ansvar for 
dykningens sikre gennemførelse. Dykkerlederens afgørelser bør være indiskutable. 
Dykkerlederen planlægger dykningen i henhold til vejledningerne i “Håndbog for 
dykkerledere”. Dykkerlederen bør sikre at alle deltagere på en dykkertur er vidende om 
planen for dykningernes gennemførelse samt forholdsregler i forbindelse med utilsigtede 
hændelser. Det er altid den enkelte dykker, der er ansvarlig for sin egen sikkerhed. 

 

C.5. Brug makkerprincippet 

Et centralt sikkerhedselement i forbindelse med rekreativ dykning er brugen af 
makkerprincippet. Således hjælper makkerparret hinanden både før, under og efter 
dykningen og makkeren assisterer ved en evt. utilsigtet hændelse. For at holde kontakt under 
dykket anvendes en makkerline bestående af - for hver dykker - en basisline fastgjort om livet 
samt en fælles mellemline herimellem. For at kunne holde kontakten i en evt. nødsituation 
skal standby-dykkeren forsynes med en livline til overfladen. 

 

C.6. Brug dekompressionstabel 

For at mindske risikoen for trykfaldssyge skal der dykkes efter en dekompressionstabel - 
eksempelvis Standardtabellen. Anvendelsen af en given dekompressionstabel skal ske under 
hensyntagen til tabellens forudsætninger. DSF anbefaler, at man undgår dykninger, der 
kræver efterfølgende trinvis dekompression. Gennemføres disse dyk alligevel, skal der være 
en personlig og tilstrækkelig ekstra luftmængde til dekompressionens gennemførelse. Det 
anbefales at udføre en frivillig dekompression - 3 minutter på 3 meter. 

De vejledende bemærkninger er udarbejdet af DSFs Teknisk Udvalg. 

 

Dansk Sportsdykker Forbunds 
regler for Nitrox-dykning 

(DSFs alm. sikkerhedsregler overholdes selvfølgelig). 

Optagelseskrav til Basic Nitroxdykning: 

• Minimum 18 år gammel 
• Minimum CMAS ** Sportsdykkercertifikat 
• Lægeattest og røntgenfoto må max. være 5 år gammel 
• 25 loggede dyk, heraf 4 indenfor de sidste 8 uger 

Kun dykkere, der har gennemgået og bestået Nitrox-Dykker Kursus (DSF, IANTD eller TDI) 
bør dykke med Nitrox. 
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Buhlmanns ZHL-16 dykkertabel, Standardtabellen (ÆLD) eller tilsvarende tabeller anvendes. 

Alle dyk planlægges efter PO2MAX. = 1,4 Bar. 

Vær altid meget opmærksom på max.-dybden for blandingen, overskrid kun max. dybden (1,4 
bar) i nødstilfælde, og da PO2MAX. = 1,6 bar og så kort eksponeringstid som muligt. 

Ved evt. dekompression må PO2MAX. være 1,6 Bar. 

Der må anvendes Nitroxblandinger med op til 40% O2 for Basic Nitrox-dykkere, og med op til 
100% O2 for Advanced Nitrox-dykkere. 

Alle dyk planlægges som ikke dekompressionsdyk. 

CNS% må ikke overskride 80%. 

UPTD må ikke overskride 300 enheder pr. dag. 

Dyk kun med de gasblandinger du er uddannet til. 

Det anbefales at anvende både en Nitrox-dykkercomputer og en dybdemåler eller to 
uafhængige dybdemålere som backup på alle Nitrox-dyk. 

Max. 3 dyk pr. dag. 

 
 

Dansk Sportsdykker Forbunds 
regler for håndtering af Nitrox-gasser 

Blanding og fyldning af Nitrox-gasser må kun ske af uddannede Nitrox Mixer/Blendere. 

Efter blanding af Nitrox-gasser skal der inden dykning med gasserne gå mindst: 

• 6 timer for blandinger op til og med 40% O2 
• 2 timer for blandinger på over 40% O2 

Dekantering af færdigblandede gasser må foretages af alle Nitrox-dykkere. 

Alle gasblandinger skal analyseres af dykkeren selv inden dykning, og det kontrolleres at 
gassens PO2 ikke overskrider 1,4 Bar på max.-dybden. 

Alle gasser skal minimum være dobbelt-filtrerede. 

Gassens nøjagtighed må max. afvige +/- 1%. F. eks. Nitrox 32 = 31-33% O2. 

 
Dansk Sportsdykker Forbunds 

regler for udstyr til Nitrox-dykning 

Der må kun anvendes fylde- og dekanteringsudstyr, der er i oxygen-service, dvs. 
oxygenrensede og oxygen-kompatible. Alle flasker skal være i oxygenservice. 
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Alle flasker til Nitrox-brug skal være gule med et 10 cm bredt grønt bånd rundt om flasken 
mærket NITROX med store tydelige bogstaver. 

Derudover skal alle flasker være mærket med: 

• Mærkat for sidste oxygen-service (max. 12 måneder gammel) 
• Blandingens oxygen-procent 
• Max. dykkedybde med blandingen 
• Dato for fyldningen 
• Mixer/blanderens initialer 

Automater, slanger, manometre - og andet udstyr, der kommer i forbindelse med Nitrox-
gasser: 

• på max. 40% O2 bør holdes rene og servicerede 
• på over 40% O2 skal være i oxygen-service 

Det anbefales, at automater, slanger og manometre farvemærkes med: 

• Gul for blandinger op på til og med 40% O2 
• Grøn for blandinger på over 40% O2 (skal være i oxygen-service)  
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