
Wednesday,	January	4,	2017	at	8:06:43	AM	Central	European	Standard	Time

Page	1	of	1

Emne: RE:	Nye	Norske	Dykke-	og	behandlingstabeller
Dato: onsdag	7.	september	2016	13.42.18	sentraleuropeisk	sommerCd
Fra: Joar	Gangenes
Til: Administrator	dykketabeller.no

Hei Jan,
 
Takk for din henvendelse og jeg er klar over at det jobbes med tabellene,
 
Vi var jo deltakere i møtet i Bergen i November i fjor hvor tabellen ble diskutert. Utfallet fra møtet
var vel å klargjøre en del av prosa i teksten slik at dykkelederne kunne(og skulle) gjøre
tilpasninger ved spesielle dykk (belastende dykk, kalde og der hvor dykker var noe overvektig)
 
Ser i den siste revisjon at det er gjort mye mer og at en vel fjerner seg fra utgangspunktet. Kan
du klargjøre hva som er grunnlaget for dette?
 
Jeg så også at en av behandlingstabellene inneholder Heliox som mulig behandlingsgass (kun
etter råd fra Dykkelege), men usikker på om det menes at Heliox da skal være med i alle
overflateorienterte dykkeoperasjoner som er av slik karakter at kammer er påkrevd?
 
Ser du for deg at dette arbeidet må gå veldig kjapt, siden 1 Oktober er implementering?
 
Hvis du føler for det er jeg tilgjengelig på telefon
 
Joar Gangenes
91647323
 
From: Administrator dykketabeller.no [mailto:post@dykketabeller.no] 
Sent: 2. september 2016 09:24
To: Joar Gangenes
Subject: Nye Norske Dykke- og behandlingstabeller
	
Joar,
Denne	mailen	bare	for	å	være	HELT	sikker	på	at	det	ikke	har	bliO	noen	misforståelse	eller	noe	«galt»	på
noen	måte.
Jeg	håper	du	har	fåO	med	deg	at	vi	legger	siste	hånd	på	revisjonen	av	Norske	dykke-	og
behandlingstabeller	nå.	Vi	har	fåO	mange	kommentarer	(gode!)	fra	Tehcnip,	men	ingen	fra	dere.	Jeg
mener	at	jeg	pratet	med	deg	om	deOe	Cdligere	i	vår	og	at	dere	ikke	hadde	noen,	men	HVIS	det	skulle
være	noen	misforståelse	så	ring	eller	mail	meg	så	prøver	vi	å	finne	ut	av	det.	De	nye	tabellene	blir
offisielle	1.	oktober.
	
Jan
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