Sikkerhetsregler
og pr a k ti sk inform a s jon

Sikkerhetsregler for Sotra Sportsdykkerklubb
1. PLANLEGGING

b)

Dykkelederens ansvar begrenser seg til
planlegging, organisering, overflatesikring
samt ledelse av redningsarbeidet.

a)

Alle dykk skal planlegges. Planen skal
følges. Bruk fellesjournal. Vær nøye med å
få med alle data.

b)

Avtal dykket med dykkeleder og meddykker
på forhånd. Eks. Svømmeretning, dybde, tid
og formål. Avtaler skal overholdes.

5. DYKKEREN
a)

Dykk ikke hvis du føler deg umotivert eller
syk.

Planlegg og organiser krevende former for
dykking nøye. Slik form for dykking skal ikke
gjennomføres uten å være kvalifisert. For
eksempel dykking inn i vrak, i sterk strøm,
eller i grotter og under is. Dekompresjonsstopp benyttes kun i nødstilfeller.

b)

Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler.
Vær oppmerksom på ettervirkninger.

c)

Dykk ikke hvis du bruker medikamenter,
uten etter samråd med lege.

d)

Legeundersøkelse kreves hvis du er i tvil
om din fysiske helse.

e)

Dykk ikke utover de begrensninger som
erfaring, kvalifikasjoner, utstyr og prosedyrekrav setter. Påse at din meddykker også
har den nødvendige erfaring og utstyr som
dykket krever.

c)

d)

Avtal på forhånd rutiner for samhold under
dykket. Hvis kontakten brytes under dykket,
let i ett minutt, gå deretter til overflaten og
gjenopprett kontakten.

2. ORGANISERING
a)

b)

c)

d)

Alle dykk skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering.
Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig
måte, skal det ikke gjennomføres.
Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap. Dersom det ikke er overflateberedskap tilstede skal dykket ikke
gjennomføres.
Undersøk om forholdene tilsier at et dykk
kan gjennomføres tilfredsstillende. Eks.
Vær og vind, strøm, tidevann, bunnforhold,
båttrafikk, landstigningsmuligheter og
varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.
Det skal alltid dykkes i «buddypar», solodykking tillates ikke.

e)

Påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle stedet.

f)

Påse at handlingsplanen er kjent/gjennomførbar.

6. UTSTYR
a)

Dykk alltid med komplett dykkerutstyr.

b)

Sjekk utstyret nøye før bruk. Gjør deg kjent
med nytt og ukjent utstyr før bruk. Foreta
kameratsjekk før hvert dykk.

c)

Det skal alltid medbringes minimum to lykter ved nattdykk. Det anbefales også bruk av
«blinker».

d)

Ved all dykking skal det være førstehjelpsutstyr og oksygenkoffert tilstede og personer som kan betjene dette.

7. DYKKET/ETTER DYKK
a)

Maksimal dybde skal ikke overstige 20 m og
maksimal dykketid skal ikke være over 45
minutter. Det skal gjennomføres sikkerhetsstopp dersom det er påkrevd (ihht tabell).

b)

Start oppstigning umiddelbart ved aktivering av reserveluftmekanisme eller
minimum 50 bar flasketrykk. Reserveluften
skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets
planlagte slutt.

c)

Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås
opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt.
Dropp vektbeltet om nødvendig.

3. MERKING
a)

Marker alltid dykkestedet med dykkeflagg.
Flagget skal være heist og godt synlig så
lenge dykkeaktivitet pågår. Om natten skal
dykkeflagg være opplyst, og hvis det dykkes
fra båt skal båten i tillegg føre korrekte
lanterner.

8. REVISJON
4. DYKKELEDER
a)

Det skal alltid være oppnevnt en dykkeleder.
Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser.

a)

Disse regler kan kun revideres etter vedtak
av klubbens årsmøte.

Praktisk informasjon
Fylling av luft

Dykking i puljer

Luftfylling skal bare utføres av personer over 18 år som har fått opplæring
av SSDK for bruk av fyllepanelet.
Dersom du ikke har fått dette, eller
er gjestedykker, vil båtfører kunne
hjelpe deg.

Vi dykker ofte i to puljer hvis det er
mange dykkerpar. Dette er for at båtfører lettere skal kunne holde oversikten med de som er i vannet.

Når luftfylling pågår bør man ikke
oppholde seg unødig foran fyllepanelet. Det er alltid en fare for at det kan
skje uhell når man jobber med luft
under høyt trykk. (Gå heller og spyl
utstyr eller ta en kopp kaffe mens du
venter.)
Det er montert nødbryter rett innefor
ytterdøren, i tilleg til ved panelet.
DykkerUtstyr i båten
Flaskene plasseres bakerst i «holderen» eller legges langs sidene i båten.
Det er plass til ca 8-10 utstyrsstamper
i båten. Hvis det er mange som skal
dykke kan båtfører kreve at du rigger
ferdig utstyret før det legges i båten,
og lar stampen være igjen på land.
Inndeling av dykkepar
Alle som skal dykke må skriver seg
inn i loggen som ligger i båten. Loggen er nummerert slik at båtfører
ser hvem som skal dykke sammen.
De som ønsker å dykke sammen må
passe på å føre seg opp på riktig nr,
ellers følger man bare listen. Båtfører bestemmer hvor og når man skal
hoppe i. (Du kan selvsagt komme med
ønsker.)

Påkledning
Båtfører gir beskjed når man skal
begynne å gjøre seg klar. Dersom du
skal dykke i andre pulje er det greit
om du gir plass til de som skal dykke
først (og enten går inn i eller fram på
båten).
MAngelfullt
eller defekt utstyr
Dersom du har glemt vesentlige deler
av utstyret eller oppdager at noe er
ødelagt må du avstå fra dykket, hvis
du ikke kan låne utstyr noe av andre.
Dette gjelder utstyr som går utover
sikkerheten, f.eks. hvis du mangler
nok lys på nattdykk eller har glemt
computer/dybdemåler.
På nattdykk skal alle ha minst to lykter og helst en «blinker», som er til
stor hjelp når båtfører skal lokalisere
dykkerne.
Ihopp
Ingen må hoppe i vannet før båtfører
har gitt signal til dette. Så snart man
har gjort ihopp så gir man OK-signal,
svømmer bort fra båten og gjør nedstigning når man er klar.

Praktisk informasjon (forts.)
Dykketid og dybde

fangst

Maks dybde = 20 m, (selv om du har
sertifikat til å gå dypere).
OBS. Juniordykkere må følge egne
sertifikatbegrensninger.

Fangst av hummer er forbudt for
dykkere og skal ikke forekomme i
klubbens regi.

Maks bunntid = 45 min. Dersom
bunntiden overskrides vil båtfører
tilkalle nødhjelp. Pass derfor på å
nærme deg sikkerhetsstopp i god
tid!
Samhold og dykkeretning
Båtfører gir beskjed om hvilken
retning man skal svømme. Det er
viktig at man prøver å holde planen,
slik at båtfører vet hvor han kan
forvente at parene skal dukke opp
igjen. Dersom det av en eller annen
grunn er umulig å følge planen (pga
strøm eller dybde) så er det bedre
at man går opp og sier i fra før man
fortsetter.
Dykkerne avtaler seg i mellom
hvem som skal svømme fremst,
holde kompasskurs osv. Dersom
man kommer bort fra hverandre og
ikke finner hverandre igjen etter ett
minutt skal man gå til overflaten.
Solodykking skal ikke forekomme.

Vi har ingen regler som sier noe
om minstemål og hvor mye du kan
fangste av fisk, krabber og skjell,
men husk at det er matauk vi vil
drive med og ikke utrydning. Det er
fornuftig å la de minste eksemplarene få leve og ikke ta mer enn man
klarer å spise selv.
Etter dykket
Alle hjelper til med å tømme båten
og gjøre rent etter seg hvis de f.eks.
har sløyd fisk på dekk.
Fangstnett skal ikke vaskes i skyllekaret dersom de har vært fulle av
fisk eller kamskjell.
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