
Referat fra Sikkerhetssamling Plura lørdag 11/08/07 og søndag 12/08/07 

• Gjennomgang av linesystemer og bruken av disse (Sigurd) 
o Det ble laget en lineløype på jordet, hvor bruken av Cookie, REM og 

linepiler ble demonstrert og diskutert 
o Viktigheten av å vite hvor en er i grottesystemet, samt hele tiden ha et 

visuelt bilde i hode av veien hjem 
o Aldri sto på eksisterende merking av  linene, piler kan bety alt annet 

enn raskeste vei hjem. Vi har et forholds vis ryddig line system her 
hjemme, men resten av verden er ikke alltid slik.  

o Bruk tid til å lære deg gode rutiner, ikke bli sløv i grotter du kjenner godt,  
men bruk disse heller til å trene.  

• Gjennomgang av forsjellige pustesystem  
o Bruk av sidemontert (Heidemarie) 

 Regler for hvor mye en puster ned hver flaske 
 Demonstrasjon av rigg samt fordeler og ulemper med denne,  
 Hvordan man deler gass vis dette skulle bli nødvendig 

o Bruk av halv-lukket rebreather, SCR (Jan Arild) 
 Oppbygning og virkemåte 
 Erfaring 
 Feilkilder og faresignaler 
 Demonstrasjon av rigg samt fordeler og ulemper 
 ”Bailout” vis maskiner feiler 
 Deling av gass 

o Bruk av lukket rebreather, CCR (Odd Iver) 
 Oppbygning og virkemåte 
 Erfaring 
 Feilkilder og faresignaler 
 Demonstrasjon av rigg samt fordeler og ulemper 
 ”Bailout” vis maskiner feiler 
 Deling av gass 

• Diskusjon rundt hvordan vi kan forbedre sikkerheten ytterligere 
o Hvordan kan gruppen forbeder sikkerheten 

 Ha et backup team klart til å assistere ved større samlinger, samt 
kompliserte dykk . (Rygg til rygg team) 

 Ha dykkekoordinator på overflaten som vet hvor mange, hvor de 
er og hvor lenge de skal være i grotten. 

 Pass på hvordan ting formuleres når grottedykking presenteres, 
for de om dykk kan virke enkle for erfarne sertifiserte dykkere, er 
det fort direkte farlig for andre 

o Hvordan kan hver enkelt forbedre sikkerheten ytterligere 
 Planlegge dykkene bedre gi beskjed om til og sted 
 Trene mer i sjøen 
 Dykk med kjent utstyr, grotter er ikke stedet å trene på nytt utstyr.  
 Dykke regelmessig for å holde ”vannfølelsen” vedlike. 



 Si i fra  
• Dykker folk over evne 
• Blir du tatt med på dykk du ikke er komfortabel med 
• Bryter noen anerkjente standarder 

o Vi må også passe på å ikke lage regler og lignende som fjerner gleden 
ved grottedykking. Diskusjonen viser at vi er en gjeng som aller er bevist 
på sikkerheten ved aktivitetene vi bedriver.  

 


