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Sportsdykkerens august udgave 2015. 
 
 
Tæt På konkurrencen 

Sportsdykkeren.  Har du en Tæt På episode du gerne vil dele, men blot har svært 
ved at få I 2015 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de 
indlæg der offentligøres i skrevet teksten, så hjælper vi gerne med dette. Vi kan 
alle lære af hændelserne, derfor vil vi gerne have dine oplevelser. Send dem til 
tu-sikkerhed@sportsdykning.dk.  
 
HUSK en Tæt På hændelse er ikke kun når det går galt, men alle utilsigtede 
hændelser. 

 
 
Rettelse  

I juni udgaven oplyste vi om at SOK har taget navne forandring til Marinestaben, og 
at de har fået nyt telefon nr, man også at det gamle telefon nummer stadig vil være aktivt 
fremover. Desværre oplyste vi et forkert telefon nr. De korrekte telefon numre til 
Marinestaben er 72 85 00 00 eller 89 43 30 99 – vi beklager.  

 
Episode oversigt  

Vi har i 2014 modtaget 10 episode rapporter, du kan finde dem på www.sportsdykning.dk 
Teknisk udvalg – TÆT PÅ hændelser.  
Samme sted kan du finde årsrapport fra BSAC, hvor der er 216 hændelser fra 2014.  
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CMAS 3 stjernet uddannelse i klubberne 
 
Modul opbygning 
Teknisk udvalg har fra flere klubber, hørt at man mange steder har problemer 
med at få uddannet CMAS *** sportsdykkere. For at forenkle uddannelsen er vi i 
gang med at beskrive mulighederne for at give merit for de kompetencer den 
enkelte dykker har erhvervet på andre kurser, og derved gøre CMAS *** 
uddannelsen modul opbygget. Her i den skrivende stund er vi kommet frem til, at 
der kan gives merit for følgende: 

·  Dykkerledelse 
· Adv. Nitrox dykker eller tilsvarende 
· Blenderuddannelse 
· Speedbådskort, duelighedsbevis, Y1, Y3  
·  

Disse kan hver især afløse dele af CMAS *** sportsdykkeruddannelse – dog skal 
der over for instruktøren gennemføres dykning og dykkerledelse samt aflægges 
en teoriprøve. Vi forventer at have beskrivelserne helt færdige til efteråret 2015.  

 

 
   
Sparring til CMAS *** kursus 
Desuden arbejder vi på en model, hvor den enkelte instruktør eller team af 
instruktører, der står for at starte et CMAS *** hold i egen klub, men som måske 
gerne vil have sparring til dette, vil have en mulighed for at tilknytte en 
instruktør træner (IT’er) som sparrings partner.  
 
Kort sagt få besøg af en IT’er et par gange under forberedelse og afvikling af 
kurset. Det er endnu ikke helt afklaret, hvilke betingelser TU vil stille for at dette, 
men det vil være et krav at kurset annonceres på DSF hjemmeside og at det er 
åben for alle. Det er dog endnu uafklaret, hvordan økonomien ser ud for dette 
tiltag, dvs. om klubben skal betale kørsel eller om vi kan finde en anden model 
for dette.  
 
Vi kommer med nærmere detaljer i efteråret 2015, men skulle der være en klub 
som inden da, som gerne vil benytte sig af dette tilbud, så er vi klar til at gøre 
dette som et pilot projekt. Kontakt tu-kurser@sportsdykning.dk.  

Instruktør honorar  
TU er fra flere sider blevet bedt om, at komme med et uforpligtende forslag til 
rimeligt honorar for klub instruktørens indsats for uddannelse af sportsdykkere, 
på lige fod med den vejledning der eksistere for de tekniske uddannelser.  
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Efter at have forhørt os i markedet, synes vi at 1.000,- kr. i honorar for et 
sportsdykkerkursus, dvs. enten CMAS *, CMAS ** eller CMAS *** er det leje vi vil 
anbefale. 
 
Det er helt op til klubberne om de vil følge dette, men vi vil gerne benytte 
lejligheden til at oplyse at såfremt en instruktør modtager honorar, skal det 
oplyses på selvangivelsen som B indkomst.  

 
Nye Certifikater 

Siden sidst har TU certificeret følgende, vi ønsker dem alle tillykke.  
 
Dykkerledere 

Klaus Friis Østergaard Allerød Sportsdykkerklub Orca 

Ken Paulsen Poseidon Als 

Jan Hjelvang Roskilde Frømandsklub 

Jan Lynggaard Larsen Sportsdykkerklubben Nautilus 

Tony Hvied Pingvinerne - Slagelse 

Kim Stub Wly Pingvinerne - Slagelse 

Søren Dyring Jacobsen Roskilde Frømandsklub 

Ole Petersen Poseidon Als 

Pia Rønne Jessing Aabenraa Sportsdykkerklub 

Steen Bendtsen Slagelse Sportsdykkerklub 

Jan Dyrmann Gregersen Pingvinerne - Slagelse 

Peter Adelhejd Pedersen Køge dykkerklub 

Jan Samsing Køge Dykkerklub 

Mogens Christensen Sportsdykkerklubben Nautilus 
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Dansk Sportsdykker Forbund kurser i 2015 arrangeret af Teknisk Udvalg (TU).  
Se kurserne og tilmeld dig på www.sportsdykning.dk under kursuskalenderen. 
 
Bemærk at nogle kurser har en fastsat dato, både for tilmeldingen og for afviklingen. Andre 
kurser er opslået uden afviklings dato, har du interesse i at deltage på et af disse kurser, kan 
du helt uforpligtende tilmelde dig. Når der er det oplyste minimums deltager antal, så 
fastsættes datoen, typisk 3 -4 måneder ude i fremtiden.  
 

Kursus Sted Kursus start Tilmeldingsfrist 

Optagelse prøve til A kursus Esbjerg 1/9 2015 20/8 2015 

Snorkeldykker kursus - S1 Jylland 5/9 2015 10/8 2015 

CMAS ** instruktør kursus – B1 Frederiksværk 4/9 2015 3/8 2015 

CMAS ** instruktør kursus – B2 Frederiksværk 2/10 2015 3/8 2015 

 
Ud over de kurser der er nævnt her, kommer vi gerne ud i den enkelte klub for at afvikle alle 
typer af kurser. Det kræver blot at I har egnede faciliteter, samt mod på at være med 
arrangører på de praktiske detaljer. Er det noget for din klub, så skriv til tu-
kurser@sportsdykning.dk.  
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