Referat fra Sikkerheds møde.
Det var rigtigt dejligt at se at 22 dykkere mødte op til mødet, MEN vi kunne også konstatere at
der var en del som stadig manglede !!!!!!!!
Som første punkt blev det taget op hvad reglerne er hvis ens makker bliver væk under vandet.
Vi er i Dykanden begyndt at dykke uden makkerline, det har i mange tilfælde resulteret i at
dykkere er blevet væk for hinanden.
Reglen er:
Hvis man mister sin makker under vandet, søger man maks. 1. min.
Kan man stadig ikke finde makkeren, starter man straks en kontrolleret opstigning, det vil sige
en opstigning som man ellers ville have foretaget sammen med sin makker.
I overfladen skulle man så gerne hurtigt genfinde sin makker som jo har gennemført samme
procedure.
Kan man stadig ikke finde sin makker alarmeres SOK.
Det er vigtigt at man følger reglen, den en evt. eftersøgning kan blive forsinket helt op til 1 time
hvis men ikke gør det.
Dette er jævnfør §F i vores sikkerheds regler!
Herefter tog vi “tæt på” oplevelsen fra fra Marsvinene som jeg har udsendt i foråret op.
Jeg sørger for at der ligger et link på vores hjemmeside.
Vi fik en lang snak om de forskellige ting som i denne situation udløste en tæt på med besøg i
trykkammeret. Snakken udmyntede sig i at vi gav hinanden håndslag på følgende:
Sker der noget som giver den mindste tvivl omkring en dykkermakkers helbred i forbindelse
med et dyk, det kan være en forkert opstigning, ildebefindende, uheld under dyk og meget
mere, er det hans makkeres PLIGT at sørger for at vedkommende kommer i kontakt med SOK
og får talt med en dykkerlæge.
Dykkerlægen vil så give de nødvendige instrukser og tage de nødvendige beslutninger - Det er
dem som er uddannet til det!
Det blev i denne sammenhæng vedtaget, at der ved alle dyk foretaget i Dykandens regi SKAL
der forefindes personlige kontakt informationer på alle deltagende dykkere samlet på et sted
f.eks i en bil. Disse informationer SKAL alle kunne komme til i et nødstilfælde!
Følgende Informationer skal være tilstede:
Navn, telefon, adresse og personlige informationer på dykkeren
Kontakt info på dykkerens familie
Alle var enige om at få udfyldt de dertil beregnede sider i vores logbog, så kunne man bare

samle alle logbøger på forsædet af en bil og alle info var til stede. Havde man ikke sin logbog
med skulle disse info nedskrives og lægges.
Dette er en ny regel som vil blive indskrevet i klubbens sikkerheds regler og skal godkendes på
næste generalforsamling.
Vi havde lægeerklæringen oppe og vende, af 9 kursister i år kunne 3 ikke få en læge erklæring,
vi opfordre alle aktive dykke til at få fornyet deres lægeerklæring med de anbefalede intervaller!
Gør det ikke kun for din egen skyld, men også for din makkers!
På vores hjemmeside vil jeg sørge for at oprette en side med focus på sikkerheden. Her vil I
kunne downloade vores sikkerheds regler, Dykandens personlige info side og der vil være link
til et lille gratis program så man kan udfylde PDF filen på computer, og alt hvad der ellers skulle
blive behov for.
Jeg vil på bestyrelsens vegne sige tak for en god og konstruktiv debat aften.
Klaus Vest

