
”Opsætning af SMB”

Formål:

Det er vigtigt for en dykker at kunne signalerer hvor man kommer op til overfladen efter et 
endt dyk. Dette kan gøres for at signalerer til en opsamlingsbåd hvor man befinder sig, 
samt at vise andre overfladefartøjer at der er dykkere på vej op fra bunden. Derfor er 
træning med opsætningen af en SMB (Surface Marker Buoy) vigtig.

Mål:

En dykker skal selvstændigt kunne udpakke, klargøre og opsætte en SMB på mest 
smidige måde under vand, samt kunne afhjælpe evt. fejl som kan opstå. Der er intet 
tidskrav til denne øvelse.

Udførelse:

- En dykker med fuldt udstyr indtager siddende/liggende stilling på bunden af et 
svømmebassin, gerne på min. 4-5 m dybde.

- Dykkeren udpakker roligt sin SMB og klargøre den i egen logiske rækkefølge til 
opsætning. Dykkeren bør sikre at fastgjort line ikke er for kort eller sammenviklet.

- Dykkeren blæser luft i sin SMB, enten via særlig slange, sit sekundære 2. trin eller 
med munden, og lader den stige uhindret mod overfladen. Dykkeren bør her være 
opmærksom på ikke at blive trukket med op af SMB (opdriftskontrol).

- Dykkeren kontrollerer visuelt at der er luft nok i hans/hendes SMB, således den kan
stå oprejst i overfladen. SMB trækkes om muligt ned så der kan efterfyldes med luft 
såfremt der ikke er luft nok i bøjen. Her skal der holdes fokus på at dykkeren ikke 
trækkes op til overfladen (opdriftskontrol).

- Efter korrekt opsætning, stiger dykkeren langsomt og kontrolleret op langs den 
fastgjorte line til sin SMB – HUSK at linen hele tiden skal holdes spændt således at 
bøjen står oprejst hele tiden og HUSK at gennemføre sikkerhedsstop på vej op.

Øvelsen med udpakning, klargøring og opsætning af en SMB, bør gentages mange gange
i såvel kontrolleret vand (svømmebassin) som i åbent vand og gerne på flere dybder, 
således at størst rutine opbygges.

TIP: Lav en løkke/markering ud for 5 m på linen til din SMB, så du har en indikation for 
dybden til det sidste 3 min. sikkerhedsstop!


