
Sikkerhedsregler for dykning i Nautica 

(Paragrafnumrene er de samme som i vedtægterne).  

§ 5.1 Al dykning i Nauticas regi sker efter følgende bestemmelser:  

§ 5.2 Man bør som dykker være i god kondition og psykisk balance. Man må ikke 
være påvirket af alkohol eller medicinske stoffer før, under og umiddelbart efter et 
dyk. Man bør kende sine begrænsninger og ikke overskride disse. Endelig bør 
dykkeren løbende vedligeholde og forbedre sine praktiske og teoretiske færdigheder.  

§ 5.3 Der dykkes efter anerkendte tabeller eller computer. Ved dykning efter 
computer forudsættes det at den mest konservative computer anvendes i 
makkerparret, samt at begge/alle medlemmer af makkerparret dykker med computer. 
Indenfor den planlagte tid og dybde kan makkerparret frit vælge dybde og opholdstid. 
Dekompressionsdykning MÅ IKKE udføres af dykkere der ikke er uddannet hertil.  

§ 5.4 Makkersystemet anvendes således at ingen dykker alene. Tid, 
maksimumsdybde, kommunikation og nødprocedure planlægges inden dykkets start. 
Ved computerdykning planlægges der ikke efter tabel.  

§ 5.5 Der dykkes ikke dybere end certificerings- og erfaringsniveau tillader. Der må 
IKKE dykkes end mindst den ene part af et makkerpar tidligere har været.  

§ 5.6 Følgende trintabel gælder for Nauticas medlemmer:  

Trin M.D. Krav*) Sum Trin D.M.D  

1  0-18  OWD  -  1  -  

2  18-25 AOWD 30 2 10 

3 25-30  AOWD  50  3 10 

4 30-40 AOWD - - - 

M.D. = Max. dybde  
Sum = Antal dyk totalt  
D.M.D. = Antal dyk på max. dybde (M.D.)  
*) eller tilsvarende anerkendt uddannelsesniveau.  

Anciennitetsreglerne for ovenstående trintabel er som følger: Hvis man ikke har 
dykket i et år eller mere, skal man starte på forrige trin og have mindst 3 
kvalificerende dyk på dette trin, før man må gå videre til næste trin.  

§ 5.7 Hver dykker skal som minimum være udstyret med følgende funktionsdygtige, 
godkendte og vedligeholdte udstyr: Alternativ luftkilde (½ liters flaske regnes ikke 
som sådan), dybdemåler, manometer og feederslange til vest. Dykkercertifikat skal 
medbringes og hver dykker fører logbog. Dykkerlederen kan i øvrigt bestemme at 
ekstra udstyr skal medbringes. Der bør ved dykning i strømfyldte farvande anvendes 
følgebåd  



§ 5.8 Hver dykker skal som minimum medbringe en tidsmåler (ur, timer, computer). 
Dykket skal planlægges med maks. dybde og tid. Der henvises i øvrigt til særligt 
regelsæt herom.  

§ 5.9 Der må dykkes med gasblandinger som certificeringsniveau tillader. Under 
dykningen er det ALTID den mest konservative gasblanding der bestemmer tid og 
dybde.  

§ 5.10 Der bør ved ethvert dyk udpeges en dykkerleder. Dykkerlederen træffer alle 
afgørelser i forbindelse med dykket, herunder om makkerliner skal anvendes. 
Dykkerlederen sikrer at der foretages fornøden afmærkning og at der føres journal 
over dykket. Dykkerlederen bør af hensyn til sikkerheden, kende området hvor der 
dykkes, herunder vejr- og vindforhold.  

§ 5.11 Retningslinier for brug af nitroxudstyr og håndtering af ilt: Brug af nitroxudstyr 
(O2 analysator og filter) kræver gyldigt nitrox certifikat (f.eks. PADI, ANTD, CMAS el. 
andet) Brug af dekanteringsudstyr og håndtering af ilt må kun udføres af certificerede 
mixer blendere. Dekanteringsudstyret må kun benyttes, hvis flaske + ventil er i O2 
service + korrekt mærkede.  

§ 5.12 Sikkerhed ved nitroxdykning: Dykning med nitrox i Nautica må kun udføres af 
dykkere med gyldigt nitrox certifikat (f.eks. PADI, IANTD, CMAS el. andet) Der må 
kun dykkes med nitroxblandinger, som dykkeren er certificeret til. Alle Nauticas 
sikkerhedsbestemmelser skal også overholdes ved dykning med nitrox. Ved brug af 
dekanteringsudstyr og/eller filter skal logbog vedr. fyldning altid udfyldes. Alle 
nitroxblandinger skal analyseres af brugeren, og der skal kvitteres i fyldeloggen inden 
dykningen. Mixer blenderen er ansvarlig for at loggen udfyldes korrekt.  

Jeg vedgår at have gennemlæst, forstået og accepteret ovenstående.  

 


