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DSF retningslinjer for juniordykning - generelt 
 
Juniordykning er ikke en integreret del af kurset for voksne. Fremgang og indhold er specifikt 
for juniorer. 
Træningsprogrammet til juniordykkere henvender sig til børn i alderen 8-14 år. Herefter følger 
de dykkerkurserne for voksne. 
 
Formålet med træningsprogrammet 

• At lære et barn at dykke alene uden sine forældre. 
• At give et barn en oplevelse, som kan nydes i nogle helt anderledes omgivelser. 
• At lære barnet at kontrollere sin krop i anderledes omgivelser ved at: 

o justere balancen og stabiliteten i en næsten vægtløs tilstand 
o bruge fødderne som fremdriftsmotor 
o trække vejret ”kunstigt” 

• At tilpasse sig 4-dimensionale omgivelser som  
o længde 
o bredde 
o dybde 
o tid 

• At forstå de nye regler der gælder under vand (et anderledes miljø med nye farer: at 
bekymre sig om andre og stole på dem)  

• At forstå og respektere verdenen under vand. 
 
Forudsætninger 

• Snorkeldykkerfærdigheder skal erhverves eller trænes i anden sammenhæng end 
juniordykkerforløbet – eksempelvis egen træning eller deltagelse i klubbens 
snorkeldykkeruddannelse. 

• Barnet er mellem 8 og 14 år. Herefter kan barnet deltage på CMAS� dykkeruddannelse. 
• Inden dykning i åbent vand, skal der ligger en af lægeerklæring efter DSF standarder 
særskilt for juniordykning. Supplerende lægeerklæring bør udfærdiges når 
lægeerklæringen er et år gammel. 

 
Dykkerstandarder 
Grænsen for dykket afhænger af dykkerens alder og certifikat. 
 
Alder Første dyk Bronzecerfikat Sølv- og guldcertifikat 
8-12 år 3 meter 5 meter 5 meter 
12-14 år 3 meter 5 meter 9 meter 

 

• Antallet af dyk er begrænset til 2 indenfor 24 timer. 
• Dykning om natten frarådes af hensyn til den begrænsede mulighed for kontakt til 
barnet både før, under og efter dykning. 

• Vandtemperatur under 12 °C er forbudt for juniorer 
• 12° C ikke må vare længere end 10 min. 
• Over 12° C kan vare i op til 25 min. 

 
Juniordykkerens udstyr 

• Udstyret skal tilpasses juniorer og være i fuld funktionsduelig stand 
• Finnerne skal være bløde og letvægt 
• Masken skal passe til et barneansigt 
• Regulatorens mundstykke skal være tilpasset et barn 
• Våddragten skal passe til barnet og skal indeholde: 

o bukser i fuld længde 
o støvler/sokker 
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• Ballasten skal være så lille som muligt og uden skarpe kanter 
• Udstyret på ryggen skal passe til barnets fysik 

 
 

Træningsforløbet – Juniordykker Sølv 
 
Formålet: 
Formålet med forløbet er, at udvide barnets færdigheder til at kunne følge med en trænet 
voksen under dykning med flaske, regulator, vest og dragt i bassin og senere overføre disse 
færdigheder til åbent vand. 
Under dykningen skal barnet kunne modtage og give signaler samt handle på tegn og signaler.  
Endvidere skal barnet kunne forholde sig til temperatur i åbent vand samt flora og fauna.  
 
Bemærkninger:  
Undervisningen skal tilpasses til det enkelte barns alder. Træning i brugen af ABC udstyr er 
beskrevet i uddannelsesmaterialet til snorkeldykning, og indlæring af disse færdigheder skal 
foretages forud eller sideløbende med nærværende lektioner. 
Lægeundersøgelsen skal også være gennemført inden dykning i åbent vand. 
 

• Al dykning foregår i vand med god sigtbarhed samt forhold hvor ned- og opstigning i 
vandet kan foregå sikkert og kontrolleret 

• Max. dykkerdybde er 5 meter for 8-12 årige og max 9 meter for 12-14 årige. 
Dykning foretages langs bunden (ikke op og ned fritliggende i vandet) 

• Al viden trænes i kunstige omgivelser og tilpasses herefter det naturlige element. 
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Sø1 Genopfriskning:  
Udstyr, masketømning, tegn & signaler 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at genopfriske tidligere indlærte øvelser fra Junior Bronze 
og vurdering af barnets indlæringsevne i forhold til det videre forløb.  

Delemner: 1.1 Samling af eget udstyr 

1.2 Komme sikkert i vandet og op igen ved hjælp af 
bassinets stige på lavt vand (skal kunne bunde) 

1.3 Masketømning i bassinets lave ende 

1.4 Genopfriskning af tegn og signaler.  

1.4.1 OK 

1.4.2 Stop 

1.4.3 Ned 

1.4.4 Op 

1.4.5 Fare 

1.4.6 Se 

1.4.7 Du/jeg 

1.4.8 Jeg fryser 

1.4.9 Problemer med vejrtrækningen / mangler luft 

1.4.10 Ondt i ørerne / kan ikke trykudligne 

1.5 Neddykning, afbalancering og dyk i bassinet 

Bemærkninger: Den første del af lektionen med masketømning og tegn & signaler er 
statiske øvelser og specielt masketømningen kan tage tid - vær 
derfor opmærksom på om barnet fryser og læg evt. Øvelse ind med 
løb i vandet med udstyret på for at få varmen 

Det er vigtigt med tillid og at tempoet afpasses, så barnet oplever en 
succes.  

Slut af med lidt leg i bassinet - en sjov oplevelse.  

Husk at tale med forældre og giv den nødvendige info om kurset. 

Ideer:  



 

Lektionsoversigt – CMAS Juniordykker Sølv – vers 2012-1 
 

Side 4 af 15 

 

Sø2 Entring i vandet og svømning 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet med lektionen er at øve entring i vandet uden det tunge 
flaske udstyr og vurdere barnets svømmefærdigheder. 

Delemner: 2.1 50 meter Bryst 

2.2 50 meter Ryg  

2.3 Simulere udspring fra bro/mole (sakse eller samlede 
ben) udføres et par gange 

2.4 25 meter crawl 

2.5 Simulere udspring fra båd (baglæns og forlæns 
rulleudspring) udføres et par gange 

Bemærkninger: Lektionen kan evt. udføres ved at starte med et udspring som 
forsættes umiddelbart med svømning. Først udspring og svømning 
uden ABC-udstyr senere med ABC-udstyr. 

Vis barnet hvordan udspringet udføres ved selv at gøre det og vis 
kun en type udspring af gangen. 

Vær opmærksom på at der er frit bagved barnet når der udføres 
baglæns udspring. 

Specielt baglæns og forlæns rulle-udspring kan være en udfordring 
for barnet så det er vigtig at skabe tillid og give barnet den 
nødvendige tid til at gennemføre øvelsen. 

 

Ideer:  
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Sø3 Afbalancering 

 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at barnet øver afbalancering således at barnet på egen 
hånd kan afbalanceres sig, både på det lave og den dybe del af 
bassinet og lufte ud under opstigning. 

Delemner: 3.1 Afbalancering på det lave  

3.2 Bytte bly (eller anden genstand) 

3.3 Afbalancering på det dybe 

3.4 Bytte bly (eller anden genstand) 

3.5. Langsom opstigning og udluftning 

3.6 Masketømning 

3.7 Svømme igennem ringe 

Bemærkninger: Lektionen kan startes med at forklare barnet om Arkimedes. 

For at lave lidt sjov kan man svømme igennem ringe  

For at gentage tidligere indlærte øvelser kan man øve masketømning 

Ideer:  
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Sø4 Makkersvømning, maskeskift & dykning uden maske 

 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at barnet skal øve makkersvømning og prøve at dykke 
uden maske og dermed også begrænset udsyn. 

Delemner: 4.1 Sakse udspring (husk positiv opdrift) 

4.2 Overflade makkersvømning 

4.3 Bytte maske med makker 

4.4 Aftagning og dykning uden maske, udlevering og 
påtagning af maske igen under vandet. 

Bemærkninger: Makkersvømningen forgår ved at den ene svømmer på ryggen, den 
anden på brystet, med snorkel i munden, mens de holder 
øjenkontakt og advare hinanden med håndtegn om evt. 
forhindringer, så som bassinkant eller andre svømmende elever. 
Makkerparret bør prøve både bryst & rygsvømning  

Som træning før svømning uden maske kan børnene bytte maske 
med hinanden under vandet. 

For at skabe tryghed når barnet dykker uden maske er det en god 
ide at juniortræneren altid har fysisk kontakt med barnet, ved at 
barnet enten holder i hånden, armen eller på skulderen. 

Husk øjenkontakt og smil til børnene - det skaber tryghed, tillid og 
god stemning.  

Ideer:  
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Sø5 Vandføling - Længdedyk, neddyk, tegn & signaler 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at barnet kontrolleres og justeres i tidligere indlært ABC 
øvelser. Endvidere skal der øves tegn og signaler, som om det var 
flaskedykning.  

Delemner: 5.1 Brug af tegn og signaler ved forskellige øvelser og 
lege 

5.1.1 OK 

5.1.2 Stop 

5.1.3 Ned 

5.1.4 Op 

5.1.5 Fare 

5.1.6 Se 

5.1.7 Du/jeg 

5.1.8 Jeg fryser 

5.1.9 Problemer med vejrtrækningen / mangler luft 

5.1.10 Ondt i ørerne / kan ikke trykudligne 

5.2 Bevæge sig i flere retninger under vandet (vandret, 
lodret, på skrå) 

5.3 Længdedyk 

 5.4 Sakse neddykning 

Bemærkninger: Jack-knife og sakse neddykning demonstreres for børnene før de selv 
skal udføre det. Husk tydelig visning af trykudligning. 

Tegn og signaler trænes ved små opgaver gennem hele lektionen. 

Hold øje med at børnene ikke hyperventilerer inden neddykning. 

 

Ideer:  
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Sø6 Makkersvømning, makkerånding og afbalancering via feeder 

mundstykke 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at barnet selv skal klargøre samt efterfølgende adskille 
og skylle udstyr. Herved får barnet en fornemmelse af, hvordan det 
hænger sammen. 

Delemner: 6.1 Entring i vandet via baglæns udspring - husk positiv 
opdrift 

6.2 Afbalancering i overfladen, derefter 25 m. 
overfladesvømning med snorkel, men med åbent 
apparat 

6.3 Øve afbalancering, ved brug af mundstykket på 
feeder, i den lave del af bassinet  

6.4 Finde tabt regulator 

6.5 Makkerånding ved brug af trænerens octopus. 

Bemærkninger: Barnet prøver at samle udstyret, og instruktøren gennemgår 
funktionsduelighed af alt udstyr før dykningen. 

Øvelserne foregår i bassinets dybe ende (ca. 3-4 meter).  

Ideer: 
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Sø7 Opstigning. 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at træne opstigning i flere forskellige situationer.  

Alle opstigningerne foretages i roligt tempo og med opmærksomhed 
på at eleven ånder ud under opstigningen. 

Delemner: 7.1  Opstigning ad væggen 

7.2 Opstigning med instruktørens octopus 

7.3 Opstigning uden maske (aftages på bunden) 

7.4 Opstigning hvor eleven og instruktøren makkerånder 
med elevens octopus på bunden og instruktøren laver 
fri opstigning med udblæsning under opstigning 

Bemærkninger: Husk at aftale signal for udånding før dykket starter. 

Lav gerne så langsom opstigning som muligt, således at eleven også 
lufter ud i vesten under opstigningen. 

Sidste opstigning er for at simulere fejl på instruktørens udstyr hvor 
instruktøren derfor er nød til at lave fri opstigning.  

 

Ideer:  
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Sø8 Fysiske love 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at barnet skal lære om de fysiske love herunder Boyles- 
og Arkimedes lov. 

Delemner: 8.1 Boyles lov - med plastikflaske  

8.2 Arkimedes lov - med modellervoks 

Bemærkninger: Til at illustrerer Boyles lov kan en øvelse være med en plastikflaske, 
hvor bunden er skåret væk og trukket over med en ballon i stedet. 
Denne ballon kan illustrerer både trommehinde i forbindelse med 
neddyk og lunge sprængning i forbindelse med uddyk. Dette kan 
forklares i overfladen og vises i forbindelse med dykket i bassinet.  

Da barnet kan være fokuseret på flasket skal man være opmærksom 
på at barnet selv for trykudlignet under neddykket og at barnet ikke 
holder vejret under uddyk  

Til at illustrerer Arkimedes lov kan man benytte modellervoks som 
kan formes så det flyder og derved fortrænger lige så meget vand 
som det vejer og det kan samles til en klump der synker.   

Ideer:  
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Sø9 Færdigheder med ABC-Udstyr 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at træne barnets færdigheder med ABC-udstyr i en 
kombination af teknik, koordination, holde vejret og udholdenhed.   

Delemner: 9.1 Vandtrædning i overfladen iført ABC-udstyr  

9.2 Jack-knife til bunden hvor én finne aftages og 
lægges på bunden - uddyk.  

9.3 Sakse neddyk og aftagning af den anden finne 

9.4 Neddyk efter eget valg og aftagning af masken. 

9.5 Udstyret ophentes igen, i modsat rækkefølge - én 
ting af gangen og påtages i overfladen. 

Bemærkninger: Barnet laver vandtrædning i overfladen imellem neddykkene. 

Kan barnet ikke selv komme til bunden så kan instruktøren hjælpe 
ved at lægge sig på bunden og række udstyr op til eleven. 

Viser barnet overskud kan øvelsen udvides til at ABC-udstyret skal 
påtages på bunden.  

Ideer: 
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Sø10 Forberedelse til oplevelser og indtryk i åbent vand 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at forberede barnet på de oplevelser der venter, når 
dykning inden længe er i åbent vand.  

Delemner: 10.1 Kendskab til flora og fauna 

 10.2 Gode steder at snorkle 

 10.3 Hvad kan jeg røre ved i havet 

 10.4 Saltvand og temperaturer i havet 

Bemærkninger: Indlæringen bør foregå ved lege i vandet – både på lavt og dybt 
vand. 

Ideer: Brug af bogen ”Dyr og planter ved vores kyster”. Eksempelvis 
vandfaste fotokopier fra bogen til genkendelse under vandet. 

Man kan evt. simulere et åbenvandsdyk i svømmehallen ved at have 
vandfaste billeder af dyr og planter som udlægges i bassinet som 
barnet så kan se og man kan snakke om efter dykket. 
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Sø11 Forberedelse til åbenvands -  

afprøvning af åbenvandsudstyr. 

 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at barnet efter øvelserne selvstændigt skal kunne samle 
udstyr og tilpasse det. Endvidere skal dragten samt øvrigt 
åbentvandsudstyr være afprøvet. 

Delemner: 11.1 Klargøring af udstyr og dragt til åbent vand i korrekt 
rækkefølge 

 11.2 Komme sikkert i vandet og op igen  

 11.3 Kendskab til udstyret samt tilpasning af samme 

 

 11.4 Med dragt og handsker øve: 

 

 11.4.1 Trykudligning 

 

 11.4.2 Skifte mundstykke 

 

 11.4.3 Tømning af maske 

 

 11.4.4 Bevæge sig i flere retninger under vandet (vandret, 
lodret, på skrå) 

Bemærkninger: Øvelserne foregår i bassinets dybe ende. 

Der skal lægges vægt på svømning med dragt - mere bly, mindre 
bevægelsesfrihed samt tilpasning af udstyr. 

Ideer: 
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Sø12 Dyk i åbent vand 

 

 

 

Tid: Mellem 15 og 25 minutters dykketid 

Formål: Formålet er, at barnet skal tilpasse de indlærte færdigheder i bassin 
til åbent vand ved dykning fra strand. 

Delemner: 12.1 Briefing samt klargøring og påtagning af udstyr og 
dragt 

 12.2 Tage mundstykket ud og erstattet med nyt 

 12.3 Tømning af maske 

 12.4 Opstigning, sikre opdrift 

 12.5 Flora og fauna  

 12.6 Uddykning, debriefing 

Bemærkninger: Barnet dykker med instruktør en til max 2 elever med mellemline. 

Efter dykket skal der være fokus på, at barnet fortæller om 
oplevelserne. 

Ideer:  
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Sø13 Juniordykker i åbent vand 
 
 

Tid: Mellem 15 og 25 minutters dykketid 

Formål: Formålet er, at barnet skal tilpasse de indlærte færdigheder i bassin 
til åbent vand ved dykning fra strand 

Delemner: 13.1 Briefing samt klargøring og påtagning af udstyr og 
dragt 

 13.2 Tage mundstykket ud og erstattet med nyt 

 13.3 Tømning af maske 

 13.4 Opstigning, sikre opdrift 

 13.5 Flora og fauna  

 13.6 Uddykning, debriefing 

Bemærkninger: Barnet dykker med instruktør en til max 2 elever med mellemline. 

En rolig fremtræden og fortsat nysgerrighed på at lære nyt skal 
iagttages. 

Efter tilfredsstillende gennemførelse af dette dyk, kan barnet få 
udleveret Juniordykkerbeviset i Sølv. 

Ideer:  

 

 


