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Vi har mange gode grunde til at prise os lykkeli-
ge for de mange kilometer kyststrækning vi har 
herhjemme. Det er bare ikke altid de kan bruges 
til alle vores aktiviteter. I mange år har det, for 
eksempel, været sådan indenfor fridykning, at vi 
ikke selv har afholdt et DM i dybde. I stedet har vi 
brugt de resultater atleterne har opnået i forbin-
delse med konkurrencer andetsteds og lagt dem 
til grund for hvem der måtte anses for at have 
nået dybest i det indeværende år. I år blev det 
dog anderledes. 

I Norge afholdes de norske mesterskaber i dybde 
og i år blev vi inviteret til at tage del i nordmænde-
nes arrangement. Vi kunne således bruge deres 
setup til at afholde vores DM sammen med nord-
mændene stort set i vores egen baghave og med 
de temperaturer, sigtforhold med videre som vi 
kender hjemmefra.

Selve konkurrencen, der blev afholdt den 26-28. 
august, fandt sted i Hvervenbukta lidt uden for 
Oslo. Forholdene både på land og i vand var gode 
og de norske værter havde sørget for at alt foregik 
både professionelt og med en glæde og passion 
der smittede af på alle der deltog i mesterskabet. 
Der blev kæmpet i fire discipliner:

•	 CWT (Constant weight – eller dyk i dybden med 
finner, oftest en monofinne)

•	 CNF (Constant weight without fins – eller dyk 
uden finner)

•	 FIM (Free immersion – atleten trækker sig ned 
af en line)

•	 CWTBF (Constant weight bi-fins – dykning med 
bifinneteknik) 

Miljøet omkring fridykning er ofte afslappet og 
rigtig mange af atleterne kender endvidere hin-
anden fra forskellige andre konkurrencer og sam-
menhænge. Skaren af rigtig dygtige fridykkere 
dog er ikke så stor på vores breddegrader og alle 
vil gerne hjælpe og støtte hinanden på trods af at 
man også kæmper mod hverandre i de forskellige 
discipliner. 

Det er derfor en stor glæde både for udvalget, 
atleter og forbundet at vi denne gang fik afviklet 
et DM i dybde som en rigtig konkurrence. Det er 
altid noget helt særligt når der for alvor skal præ-
steres. Det skal man selvfølgelig også til andre 
konkurrencer men glæden ved at få en medalje 
hængt om halsen ved den egentlige konkurrence 
er nu bedre end at gå og vente i uvis spænding 
på om der mon lykkedes for en anden at dykke 
endnu dybere inden året er omme. 

Tak
Der skal lyde en stor tak til det norske forbund for 
det flotte arrangement og for invitationen til at vi 
kunne deltage sammen med dem. 
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Fridykning: DM i dybde
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Vi tager forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og udsolgte varer. Tilbuddet er gældende så længe lager haves    

Hos Søsport Import / Nordic Diving finder du alt i udstyr til  
dykning og uv-jagt, samt vejledning inden dit køb af udstyr. 
 
Vi har altid et kæmpe udvalg af udstyr til gode priser 
Og findes det ikke på hylden, finder vi det til dig. 

Kig ind i butikken på Silkeborgvej 232, 8230 Åbyhøj  
for mere info eller 

kontakt os på telefon 86 15 55 21 og hhb@nordicdiving.dk 

Lige nu tilbud på  
komplet UV-jagtpakke inkl. 
 
7mm UV dragt.  
Finner. 
Blybælte.  
Sokker og handsker. 
75cm harpun.  
U.V maske og blød snorkel.  
Torpedo Bøje. 
 
Pris kr.3695,- 
Billedet er et eksempel på pakkens indhold. 

&   Søsport Import 
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De Danske Mesterskaber i Outdoor (Dybdefridykning) i Hvervenbukta, lidt uden for Olso, 26 – 28 August 2022
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dynamic_apnea_bi-fins_(DYNB)&action=edit&redlink=1
http://www.nordicdiving.dk
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Der skal også lyde et stort tillykke til alle vinderne 
og et ekstra tillykke til Jakob Bakker der ikke alene 
både lavede det dybeste danske dyk og dybeste 
dyk under konkurrencen dyk men tillige det dybe-
ste dyk der nogensinde er lavet i Hvervenbukta. 

Resulaterne
Der blev kæmpet efter de officielle CMAS-regler i 
både voksen og Master-klasserne. 

Danske mestre i dybden 2022:

CWT (Dybdedyk med finner – typisk monofinne)
Herrer
GULD: Jakob Bakker, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne
SØLV:  Thomas Bred, Dykkerklubben Nuser
Kvinder
GULD: Annie Højgaard, Holbæk Fridykkerklub

CNF (Dykning uden svømmefinner)
Herrer
GULD: Jakob Bakker, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne
SØLV:  Daniel Johannsen, Havodderen
BRONZE: Thomas Bred, Dykkerklubben Nuser
Kvinder
GULD: Anni Højgaard, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne

FIM (Atleten trækker sig i en line)
Herrer
GULD: Jakob Bakker, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne
SØLV:  Lars Andersen, Havodderen
BRONZE: Daniel Johannsen, Havodderen
4. PLADS: Thomas Bred, Dykkerklubben Nuser
Kvinder
GULD: Anni Højgaard, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne

CWTBF (Dykning med Bifinneteknik)
Herrer
GULD: Daniel Johannsen, Havodderen
SØLV:  Lars Andersen, Havodderen
Kvinder
GULD: Anni Højgaard, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne
 
Der blev også konkurreret i Master-kategorierne, 
og her blev vinderne:

CWT (Dybdedyk med finner – typisk monofinne)
Herrer (50-54)
GULD: Jesper Stechmann, Faaborg Dykkerklub
SØLV:  Peter Truelsen, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne
Kvinder (55-59)
GULD: Anne Marie Dahler, Faaborg Dykkerklub

CNF (Dykning uden svømmefinner)
Herrer (50-54)
GULD: Peter Truelsen, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne

FIM (Atleten trækker sig i en line)
Herrer (50-54)
GULD: Jesper Stechmann, Faaborg Dykkerklub
SØLV:  Peter Truelsen, Holbæk Fridykkerklub 

Perledykkerne
Kvinder (55-59)
GULD: Anne Marie Dahler, Faaborg Dykkerklub
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Miljøet omkring fridykning er ofte afslappet og rigtig mange af atleterne kender endvidere hinanden fra forskel-
lige andre konkurrencer og sammenhænge. 
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