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GSDK’s kommentarer til GSDK’s sikkerhedsregler. 
 
Bestyrelsen ønsker at præcisere sin holding til DSFs sikkerhedsregler efter 
ændringer i klubbens vedtægter på forårets generalforsamling. 
 
I GSDK dykker vi efter DSFs sikkerhedsregler. Som der meget tydeligt står i 
regelsættet er disse regler vejledende for medlemmerne, altså klubberne.  
 
Vi, bestyrelsen for GSDK, har diskuteret emnet og vil gerne præcisere på enkelte 
områder: 
 
0,4l flaske  
 
Er IKKE mere et krav i vores vedtægter og det er dermed op til den enkelte om man 
vil anvende denne. Det er dog vigtigt at pointere at man ikke bør modificere BCD 
veste og tilføje 0,4l flaske da CE-mærkningen oftest bortfalder. Desuden er der set 
eksempler på at ventilen er blevet skudt ud under dykning. Så hvis du ønsker, at 
anvende 0,4l flaske på din BCD, bør du benytte anvende en vest der er ”født” med 
den. 
 
I DSF har man undersøgt effekten af 0,4l flaske og har ikke fundet nogen 
eksempler, hvor denne havde kunne reddet en dykker fra en ulykke.  
 

Trækstangsreserve 
 
Vi finder det problematisk at DSF stadig fastholder at dette er sikkerhedsudstyr. 
Emnet ”lav for luft alarm” mener vi engang for alle bør aflives. Efter deltagelse på 
dykkerlederkursus i foråret og diskussioner med Teknisk udvalg står det klart, at 
dette stykke udstyr ikke er aktuelt længere. Bestyrelsen finder det, til normal 
åbentvandsdykning fuldt tilstrækkeligt med flaske og manometer.  
 
Reserven kan være direkte farlig ved manglende vedligehold og en slidt reserve kan 
have så lidt som 20-30 bar i stedet for eks. 50 bar som de fleste tror. Tom for luft er 
desuden den mest stressende situation en dykker kan komme ud i, og vi finder det 
ikke begrundet, at stresse dykkere for at gøre opmærksom på lav luft. 
 

Udstyr som klubben anbefaler  
 
I stedet for at fokusere på ovenstående vil bestyrelsen hellere henlede klubbens 
medlemmer på udstyr som flere og flere anvender i dag for at øge sikkerheden.  
Klubben vil forsøge at øge fokus om dette udstyr og arrangere træning i brugen. 
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Pony flaske med seperat regulator 
Dette er et udmærket lav for luft alternativ og er desuden også en ekstra sikkerhed 
ved fejlfunktion på hovedregulatoren. Specielt ved dybe og vanskelige dyk, er det 
værd at overveje denne konfiguration. Bestyrelsen vil i nær fremtid foreslå 
konfigurationer og angive priser. Husk at flaske og regulator er underlagt normale 
serviceintervaller. 
 
Octopus 
 
Bestyrelsen finder, at dette bør være standardudstyr for enhver dykker. Det gælder 
din makkers sikkerhed. Sjovt nok er det kun anbefalet udstyr i DSF 
sikkerhedsregler. Men det er op til dig at stille krav til din makkers udstyr der 
vedrører dig og din sikkerhed. 
 
SMB -  markeringsbøje  med linehjul. 
 
En SMB (Surface Marker Buoy) er en pølse der kan blæses op med din regulator 
og anvendes til opmærksomhed i overfladen, ved sikkerhedsstop og som markering 
og opstigningsreference hvis du skulle komme væk fra bundtovet ved f.eks. 
vragdykning. Du anvender SMB sammen med et linehjul så du kan sende den op 
fra bunden. Det er vigtigt linen er fri af alt udstyr og du ikke har hægtet linehjulet til 
dit udstyr. Ellers kan du ende som vedhæng til en hævesæk! 
 
Fløjte  
 
Et simpelt stykke udstyr, men effektivt til at påkalde sig opmærksomhed i 
overfladen. De mere avancerede kan kobles til inflatorslangen på din BCD og 
virkeligt give lyd.  
 

Lygte med flash eller knæk lys. 
 
Til markering af f.eks bundtov på et mørkt vragdyk. Det er nemt at finde tilbage til 
sådan en markering. Kan bruges i mange andre situationer. Natdyk både under 
vandet og i overfladen som markering.  
 

Dykkecomputer 
 
Det kan måske lyde underligt, men næsten al dykning foregår i dag med computer, 
specielt hvis du er i udlandet. Elever i GSDK er uforberedte på dette. Vi vil gerne 
ændre dette og udbygge undervisningen med viden om dykkecomputere. Det sker 
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ofte at man dykker med en makker der har computer og man ikke selv har og det er 
et dårligt alternativ. Computere er personlige og logger personlige dykkeprofiler. 
 
 
 
Håber du kan bruge ovenstående som inspiration og vejledning i dit valg af dykke 
metode, makkere og udstyr. 
 
God og sikker dykning! 
 
Mvh. Bestyrelsen 
 


