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Svenska Sportdykarförbundet vill förtydliga för allmänheten och media hur en snorkel skall vara utformad
I sociala medier har det florerat rykten om hur farligt det kan vara med en snorkel avsedd för vuxna att användas av
barn. Svenska Sportdykarförbundet vill på detta sätt uppmärksamma att vi i vår Dykpraxis har bestämmelser hur en
snorkel skall vara utformad. Vi vill poängtera att samtliga nedanstående krav skall vara uppfyllda.
Längd: Högst 400 mm för senioren, 300 mm för juniorer
Volym: Högst 2.0 dl, för juniorer 1.2 dl.
Diameter: Minst 18 mm för seniorer, minst 15 mm för juniorer.
Med junior avses här person under 50 kg (kroppsvikt).
Snorkel skall ha en 3 cm bred reflex längst upp.
För fler detaljer hur en snorkel skall utformas vänd er till kontakten nedan.
Kontakt för ytterligare frågor
Förbundsordförande Christian Johannesson
Tel: 08-12 14 84 82
Mob: 0707-810566
Epost: christian@ssdf.se
Svenska Sportdykarförbundets allmänna riktlinjer för vattenlekar och alla former av fridykning (antagna 2013-05-16)
Fridykning är en sport som aldrig ska bedrivas på egen hand. Om något inträffar måste ett snabbt ingripande ske för
att undvika allvarliga konsekvenser.
Träning bedrivs alltid tillsammans med en parkamrat i vattnet som aktivt bevakar aktiviteten och minst en person på
land som övervakar aktiviteten och omedelbart kan agera om något skulle inträffa.
Alla moment och övningar där utövaren befinner sig under vattnet längre tider kräver särskild uppmärksamhet.
Personen som aktivt bevakar aktiviteten ska vara tränad i hur man identifierar och agerar i situationer där ingripande
krävs.
Om du som fridykare tränar på allmän tid och utanför klubbverksamhet måste du ha någon med dig som håller dig
under uppsikt och som har kunskap om hur de ska agera om något mot förmodan inträffar. Har du inte denna
övervakning skall du inte dyka. Man tränar aldrig ensam! Utgå inte från att badhuspersonal eller allmänheten ser dig
och ingriper vid en incident då de inte är utbildade för detta. Det är i första hand din egen säkerhet som ska
prioriteras.
Svenska Sportdykarförbundet rekommenderar alla som vill genomföra övningar under vattenytan (vattenlekar,
fridykning, uv-rugby, etc.) att göra detta organiserat så att träningen kan bedrivas under säkra former, förslagsvis i en
Svenska Sportdykarförbundet-ansluten förening.

