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Til lederne 
 

Hvorfor sommerlejr? 
Ungdomsudvalget har i mange år arrangeret sommerlejr for juniorsnorkeldykkere i Dansk 
Sportsdykker Forbund. Det er vigtigt at forstå, at udvalget stiller rammerne til rådighed og 
sørger for, at de ydre omstændigheder gør det muligt at gennemføre sommerlejren.  
Det er lederne fra de enkelte klubber og naturligvis juniorerne selv som skal gøre lejren til 
en succes. Vi bliver nødt til at have lederne til at varetage de praktiske opgaver i 
forbindelse med dykkene og de forskellige aktiviteter. Der er således ikke tale om at det er 
Ungdomsudvalgets sommerlejr – det er Jeres sommerlejr. 

 
Ankomst 
Sommerlejren starter søndag eftermiddag, registrering mellem kl. 14.00 og kl. 15.00.  

 
Praktiske opgaver 
Der er en masse praktiske opgaver der skal løses i forbindelse med afviklingen af dykkene.  
 
Søndag aften 
På ledermødet bliver lederne bedt om at melde sig frivilligt til dykkerleder, journalfører, 
bådfører og standby dykkere for dykkene mandag, tirsdag og onsdag.  
Tirsdag 
skal der findes folk til onsdagens:  
Dyk og nat dykning. 
Onsdag 
Skal der findes folk til torsdagens vandsjov. 
Torsdag 
Skal vi finde folk til fredagens skattejagt. Kravene til dykkerleder, journalfører, bådfører 
samt standby dykker står nedenfor. Da der skal bruges så mange folk hver dag er det en 
god ide allerede hjemme fra at gøre sig overvejelse om hvilke poster man kunne tænke 
sig at besætte. 
 
Hvis der er nok der melder sig, kan man sagtens dele et job. Det giver bedre mulighed for 
at være sammen med sin klub samt at man så også selv kan få dykket den dag. Desuden 
kan dykkerlederen på dykkestedet bede andre om at overtage poster. 
 

Dykkerleder 
Dykkerlederen har det overordnede ansvar for dykningens afvikling, og 
beslutninger taget af dykkerlederen er ikke diskutable på dykkerstedet. 
Dykkerlederen skal sørge for en sikker dykning, ved at finde et dykkested der har 
forholdene i orden til at kunne sende juniorerne i vandet; - altså ingen sejlrende, store 
hækbølger fra færger, urimelige vejrbetingelser m.m. samt sikre korrekt brug af 
sikkerhedsudstyr.  
Før lejren har ungdomsudvalget undersøgt samtlige dykkesteder. Beskrivelse og 
kørevejledning fremgår af dykkerledermappen, der udleveres om morgen før dykket. 
Før dykningen påbegyndes skal dykkerlederen sikre sig at der er mandskab nok til at 
gennemføre dagens dyk, altså journalfører, bådfører og standby dykkere.  
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Det er dykkerlederen der udstikker dykkerområdet, og overvåger dette under hele 
dykningen, med kontakt til bådfører og standby dykkere. Til hjælp med organisationen har 
dykkerlederen en journalfører. Dykkerlederen sørger før afgangen til dykkerstedet for at 
alt relevant udstyr for udførelsen af dykningen er pakket og kommer til dykkerstedet, samt 
at dette bliver placeret de rigtige steder på dykkerstedet. Efter endt dykning sørger 
dykkerlederen for at dykkere, udstyr og mandskab kommer tilbage til lejren. 
Ungdomsudvalget deltager naturligvis og står til rådighed med råd og hjælp hvis du 
ønsker det. 
 

Journalfører 
Journalføreren tjekker holdene ind til dykning, holder øje med dykketiden, 
holdets markeringer (bøjefarve/knæklys) og tjekker holdene ud når de kommer op igen. 
Ud over dette er journalføreren dykkerlederens andet sæt ”øjne”. 
 

Bådfører 
Som bådfører skal du være i besiddelse af minimum speedbådscertifikat.  
 
Dine opgaver er: 

 Båd i vandet (få dykkerlederen til at udpege hjælpere) 
 Afmærkning af dykkerområdet (efter dykkerlederens anvisninger) 

Under dykket:  
 Kontrol med dykkere og dykkerområde.  

 Bådføreren holder via radio, stadig kontakt til dykkerlederen på 
land.   

 Opsyn og afvisning af evt. forbipasserende både, kajakker og 
windsurfere. 

Efter dykket:  
 Pakning af både sammen med hjælpere 

 
Hjemme i lejren:   

 Trailer tømmes. 
 

Det bør undgås at sejle båden ind i dykkeområdet, det er vigtig at såvel bådfører som 
standby dykker opdager evt. problemer så farlige situationer ikke opstår. 
 

Standby dykker 
Standby dykker er enten i båden eller på land. 
Opgaver på land:  
Din opgave er i samarbejde med dykkerleder at sikre at alle dyk er sikre dyk. Standby 
dykkeren skal være iført dragt og sit udstyr indenfor rækkevidde. Under dykket hjælper 
standby dykkeren dykkerne på land, samt tjekker om udstyret er korrekt anlagt og 
sikkerhedsmæssigt i top. 
 
 
 
 
 
 
Opgaver i båd:  
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Standby dykkeren i båden, skal sammen med bådføreren være klar til at komme dykkerne 
til undsætning. Hvis det er nødvendigt for båden at sejle ind i dykkeområdet, skal standby 
dykkeren hjælpe med at sikre der ikke er dykkere i bådens kurs. 
Standby dykker skal være iført dragt og vest og have udstyr (A-B-C og bly) klar til at 
kunne komme i vandet hurtigt. 
Krav: Minimum 3-stjernet snorkeldykkercertifikat.  
 

Klubbens lejr 
Klubudstyr mærkes med klubbens navn, på samme måde som privat udstyr skal mærkes 
med navn. Det er juniorlederens ansvar at holde orden på klubbens teltområde i lejren. 
 

Afslutning fredag aften 
Til festen fredag aften plejer hver klub at optræde med et lille nummer.  
Vi er blevet så mange og det kan blive et problem at gennemføre så mange 
”forestillinger”. Vi opfordrer derfor klubberne til at finde sammen og lave noget i 
fællesskab. Vi henstiller desuden at lederne deltager aktivt i forberedelserne så resultatet 
af de unges anstrengelser, er sjovt såvel at deltage i, som at se på.  
Hvis der skal bruges nogle af tilskuerne til forestillingerne er ungdomsudvalget og 
hjælpere undtaget. 
 

Førstehjælp 
Selvom der i lejren og på dykkestederne findes førstehjælps materiel, anbefales det at 
lederne selv medbringer et minimum af plastre samt anden nødvendige førstehjælp. Det 
anbefales desuden at medbringe en tægetang. 
 

Tørretelt/tørrestativ. 
Det er en god ide at medbringe tørretelt/tørrestativ da der er tale om en åben 
campingplads uden ret mange træer. Husk bøjler/snor/klemmer. 
 

Regler/disciplin 
Der kan naturligvis være forskellige holdninger til hvor meget og hvor lidt man kan 
forlange/forvente af de unge mennesker, men ungdomsudvalget vil gerne henstille til de 
forskellige ledere at de udstukne regler skal overholdes. Hvis der er noget man som leder 
er i tvivl om, kan man henvende sig til ungdomsudvalget. Som udgangspunkt skal det dog 
understreges at har man meldt sig til at deltage i sommerlejren har man samtidig meldt 
sig til at holde sig til de regler der er udstukket af ungdomsudvalget. 

 
Sygesikringsbeviser 
Det er vigtigt at ALLE deltagere har deres sygesikringsbeviser med. Mange af de mindste 
deltagere har problemer med at huske deres CPR-numre. Det ville være en god ide hvis 
deltagernes sygesikringsbeviser blev samlet og opbevaret af lederen. 
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Huskeliste 

Husk at alt udstyr skal mærkes med navn og klub. Der bliver hvert år glemt en masse 
udstyr – og vi har ikke noget at bruge det til.  
 

 Tøj til varmt og koldt vejr. 
 Badetøj. 
 Håndklæder. 
 Regntøj. 
 Kondisko eller andre solide sko, gummistøvler. 
 Telt. 
 Sovepose og liggeunderlag. 
 Lommelygte. 
 Toiletsager, husk solcreme. 
 Spisebestik (tallerken, krus, kniv, gaffel og ske). 
 Viskestykke. 
 Sygesikringsbevis. 
 Logbog (i udfyldt stand). 
 Snorkeldykkerudstyr (finner, maske og snorkel). 
 Redningsvest med co2 patron. 
 Dykkerkniv. 
 Bøje med dykkerflag (signalflag A). 
 Dragt. 
 Blybælte (husk at bly ikke må pakkes ”skjult” i baljer eller 

tasker - det giver hold i ryggen). 
 Balje, tønde eller taske til grej. 
 Dykkerlygte. 
 Eventuelt kompas. 
 Lommepenge. 
 Dette program. 

 
MÆRK DIT UDSTYR MED NAVN OG KLUB. 
Husk penge til badning. 
 


