SIKKERHETSREGLER 1Dykkeklubb
1.0 Dykkeren
1.1 Dykkeren generelt
1.1.1
Dykk ikke hvis du føler deg umotivert.
1.1.2
Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler, eller hvis du er i bakrus.
1.1.3
Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege
for bruk ved dykking.
1.1.4
Dykk i henhold til de sertifikater, ledsagende utstyr‐ og prosedyrekrav, samt erfaringsmessige
kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har den nødvendige
sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.
1.1.5
Det bør trenes regelmessig på bruk av nødutstyr og nødprosedyrer.
1.1.6
Hver dykker er ansvarlig for sin egen sikkerhet.
1.2 Juniordykker
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3 Kurselever
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Juniordykkere, sertifiserte dykkere under 15. år, er velkommen på 1Dykkeklubbs turer.
Juniordykkere skal dykke sammen med ledsager på all dykking organisert av 1Dykkeklubb.
Foresatte kan ikke fungere som ledsager, uavhengig av foresattes sertifiseringsnivå.
Enkelte begrensninger med hensyn til utstyrsvalg og deltagelse på tematurer.
1Dykkeklubb driver generelt ikke opplæring av dykkere.
Klubbens instruktører kan imidlertid gi innføring i mørkedykking for klubbens medlemmer. Slik
dykking skal gjennomføres med ledsager.
Medlemmer med gyldig instruktørstatus tillates å gjennomføre kursdykking på turer i
1Dykkeklubbs regi. Dykk 1 tom. 4 på grunnkurs tillates imidlertid ikke lagt til klubbturer
Ved kursdykking er instruktøren ansvarlig for alle ekstra krav til utstyr etc. nødvendig for å
gjennomføre dykkingen.
Instruktøren kan ikke være ansvarlig dykkeleder når slik dykking skal gjennomføres.
All kursdykking skal avtales med ansvarlig dykkeleder

2.0 Dykkeleder
2.1 Ved all dykking i 1Dykkeklubbs regi skal det være oppnevnt en ansvarlig dykkeleder
2.2 Det kreves at ansvarlig dykkeleder har gjennomført Norges Dykkeforbunds dykkeleder kurs, er sertifisert
dykkeleder eller høyere i en anerkjent sertifiseringsorganisasjon.
2.3 Ansvarlig dykkeleder er ansvarlig for at oksygen, førstehjelpsutstyr, handlingsplan, kommunikasjonsutstyr
etc. er tilgjengelig til enhver tid.
2.4 Ansvarlig dykkeleder plikter å kontrollere sertifiseringsnivået til alle turdeltagerne.
2.5 Alle dykkere skal logges med minimum tid /luft ned og tid/luft opp.
2.6 Dykkeleder avgjør om dykkingen kan gjennomføres etter planen i vanskelige værforhold.

3.0 Ledsager
3.1 For å kunne dykke som ledsager krever 1Dykkeklubb at vedkommende er sertifisert som dykkeleder eller
høyere i en anerkjent sertifiseringsorganisasjon.
3.2 Ledsager er ansvarlig for at dykking som krever ledsaging kan gjennomføres forsvarlig.
3.3 Dersom ledsager godtar det, kan andre enn den / dem som skal ledsages dykke i samme gruppe som
ledsager.
4.0 Båtfører
4.1 Båtfører skal oppfylle myndighetenes krav for føring av båten som brukes under klubbdykking.
4.2 Båtfører er ansvarlig for at båten er i forsvarlig stand, og at der er tilstrekkelig drivstoff til å gjennomføre
planlagt tur.
4.3 Båtfører avgjør om turen kan gjennomføres etter planen i vanskelige værforhold.

5.0 Planlegging
5.1 Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få inn alle
data.
5.2 Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks. svømmeretning, dybde tid og formål med
dykket.
5.3 Planlegg og organiser krevende former for dykking. Gjennomfør ikke slike former for dykking uten å være
kvalifisert for det.
5.3.1
1Dykkeklubbs terminfestede turer er normalt åpen for alle sertifiserte dykkere. Det blir også
satt opp tematurer hvor det vil kunne settes spesielle krav til deltagerne. Eksempelvis vil
juniordykkere normalt ikke kunne delta på fototurer, vrakdykking etc. Slike begrensninger
kunngjøres på terminlisten.
5.3.2
Dekompresjonsdykking er normalt ikke tillatt på klubbturer. Slik dykking må avtales spesielt,
og stiller også større krav til dykkeleder.
5.3.3
Værforhold kan føre til at det må settes minimumskrav til deltagernes erfaring. Ansvarlig
dykkeleder setter slike begrensninger dersom det skulle bli nødvendig.
5.4 Avtal rutiner for samhold under dykket. Hvis kontakten brytes går en til overflaten etter 1 minutt.
6.0 Organisering
6.1 Ansvarlig dykkeleder er suveren i sine avgjørelser
6.2 Alle former for dykking skal organiseres. Forskjellige dykk krever forskjellig organisering. Kan ikke ett dykk
organiseres forsvarlig skal det ikke gjennomføres. Dykkeleders skjønn er her avgjørende
6.3 Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på en tilfredsstillende måte. Eks. vær og vind,
strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en
alarmsituasjon.
6.4 Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap.
6.5 Ved grupper på 4 personer eller mer skal overflateberedskapen tilfredsstille kravene til dykkeleder.
6.6 Største antall dykkere under vann skal til enhver tid være 7 personer.
6.7 Minst 2 dykkere i vannet samtidig, klubben ønsker ikke solodykking
6.8 Påse at klubben har alarmplan, og at denne er kjent for dykkeleder / overflateberedskap.
6.9 Påse at handlingsplan er kjent / gjennomførbar og at båtfører og dykkeleder vet hvilken funksjon de har ved
en eventuell ulykke.
7.0 Merking
7.1 Ansvarlig dykkeleder skal markere dykkestedet med dykkeflagget, og fjerne dette når dykkingen avsluttes
8.0 Utstyr
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Dykk alltid med komplett forskriftsmessig utstyr.
Bruk utstyr tilpasset det dykket som skal gjennomføres.
Sjekk utstyret nøye før dykket.
Lån ikke bort utstyret til en person som ikke er kvalifisert for dykking.
Klubben tillater ikke bruk av vingevest av juniordykkere i klubbsammenheng.
Ved dykking i mørke skal hver dykker være utstyrt med minimum 2 lykter, samt markeringslys på flaskesettet

9.0 Etter dykket
9.1 Returner til overflaten med minimum 50 bar igjen på flasken. Denne reserveluften skal fortrinnsvis være
ubenyttet ved dykkets planlagte slutt.
9.2 Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på evt. Tørrdrakt. Dropp
vektbelte / blypakke om nødvendig.
9.3 Etabler kontakt med dykkeleder.
9.4 Når dykker / dykkerne har gitt OK tegn til dykkeleder må den / de bli i overflaten og ikke på noe tidspunkt gå
ned igjen uten etter direkte avtale med dykkeleder.

