
Klubben skal Jf. klubbens vedtægter følge DSF’s sikkerhedsregler.
Reglerne skal overholdes på alle klubture.

Klubture er ture, der sker på klubbasis, og med en af klubben udpeget ansvarlig leder. 
Altså i klubregi under klubbens mærke og godkendt af klubbens ledelse. 

Private ture er således ikke omfattet af DSF’s sikkerhedsregler.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

På klubture er følgende regler endvidere gældende:

 Turlederen sørger for,

- At genoplivningsudstyr med ilt medbringes
- At dykkerflag og overfladebøje medbringes
- At dykkerleder udpeges som suværent bestemmer på dykkestedet

 Dykkerlederen skal 

- give en instruks om forholdene på dykkerstedet
- inddele i makkerhold
- sørge for at orientere om forholdsregler ved utilsigtede hændelser
- lave en fornuftig tidsplan

 Sportsdykkeren er 

- ansvarlig for sig selv. 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------



Bestyrelsen har derudover vedtaget følgende supplerende bestemmelser (A og B)
som gælder for klubbens medlemmer ved enhver dykkertur.

     

A. Ved dykninger over 30 m, hvori der ikke indgår dekostop og det er 
muligt at gå direkte til overfladen, gælder følgende:

 der skal anvendes 2 uafhængige luftsystemer som er tilsluttet hver sin 
ventil som kan åbnes og lukkes uafhængigt af hinanden. Dette kan ske på 
enten enkeltflaske eller dobbeltsæt / ponyflaske.

 Feederslange til dragt og vest skal tilsluttes hvert sit system.

 Der planlægges med at restluft efter dyk udgør minimum udgør 1/3 af den 
medbragte luftmængde.

Luftsystem= komplet 1. og 2. trin.

B. Ved dyk med dekostop eller dyk, hvor det ikke er muligt at gå direkte til 
overfladen, gælder følgende:

 der skal anvendes 2 uafhængige luftsystemer, som er tilsluttet hver sin 
flaske med separat ventil, i form af dobbeltsæt eller ponyflaske.

 Feederslange til dragt og vest skal tilsluttes hvert sit system.

 Der planlægges med at restluft efter dyk og dekostop minimum udgør 1/3 
af den medbragte luftmængde.

Luftsystem= komplet 1. og 2. trin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtaget på bestyrelsesmøde 24.04.2006


