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Sportsdykkerens oktober udgave 2016. 
 

Tæt På konkurrencen 
I 2016 udlodder vi en præmie til en værdi af ca. 500,- kr. blandt de indlæg der 

offentliggøres i Sportsdykkeren. Send dem til tu-sikkerhed@sportsdykning.dk.  

Husk også at lave indberetningen på www.sportsdykning.dk under Teknisk 

Udvalg/Sikkerhed/Naar-ulykken-er-sket. 

 

Organisering af TU 
TU har besluttet at restrukturer vores organisation og arbejdsform, således at der oprettes 

projektgrupper til at varetage de mange forskelligartede opgaver.  

Nogle projektgrupper vil være af permanent karakter, andre af midlertidig karakter, fælles 

for dem alle bliver at de består af mindst 2 personer, hvoraf mindst 1 er medlem af TU.  

Projektgrupperne kan forstærkes med kompetencer og ressourcer både internt fra TU, og 

vi forventer også at kunne tilknytte eksterne f.eks. fra instruktører eller andre der vil 

hjælpe med i kortere eller længere tid.  

Ændringerne vil træde i kraft i løbet af efteråret 2016, hvor vi opretter følgende 

permanente projektgrupper: 

 

- Administration  

- Kvalitetssikring 

- Uddannelsesmateriale 

- Sportsdykning og Specialities 

- Teknisk dykning 

- Instruktørgruppen 

- Kommunikation og sikkerhed 

- Fridykning og snorkeldykning 

- Juniordykning 

 

Under disse permanente projektgrupper, vil der blive oprettet flere midlertidige 

projektgrupper.  

 

Ivan Maimann har i rigtig mange år taget sig af kurser,  

instruktørtrænere og mange andre ting, men ønsker en post  

der kræver mindre tid, derfor skifter han ansvarsområde,  

men fortsætter, som medlem af TU. Han afløst af Klaus Hamkens,  

som vil varetage opgaverne med kurser og instruktørtrænere.  

Formelt sker skiftet den 15/11 2016. 
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Det betyder ligeledes at fra den 1/10 2016 vil Kjeld Lau Petersen  

blive den ny ansvarlig for kommunikation.  

 

De ansvarlige for de øvrige projektgrupper kan ses på  

hjemmesiden.  

 

 

 

 

 

 

Handlingsplanen for 2017  
TU har indsendt vores forslag til en handlingsplan for mål og aktiviteter i 2017 til DSF 

bestyrelse. Handlingsplanen vil blive offentliggjort, når den er tilrettet med de ændringer 

bestyrelsen måtte have. Vi forventer at den vil være tilgængelig på hjemmesiden i januar 

2017.  

 

 

Kurser i 2017 
Vi forventer at udbyde følgende kurser: 

- Minimum 5 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt 

 over landet 

- Minimum 1 stk. CMAS * instruktør kursus 

- Minimum 1 stk. CMAS ** instruktør kursus 

- 2 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kurser 

- 1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus 

- 2 stk. Dykkerlederkurser (som kan rekvireres af klubber) 

- 1 stk. Snorkeldykker dykkerlederkursus (som kan rekvireres af klubber) 

- 2 stk. juniortrænerseminarer  

- 1 stk. teknisk instruktørseminar 

- 1 stk. instruktørseminar, efteråret 2017 

- 1 stk. Instruktørtræner seminar  

- 1 stk. CMAS *** Instruktørtræner kursus 

- 1 stk. crossover kurser for ”ikke CMAS instruktører”  

- 2 stk. fælles speciality kursusdag med uddannelse af instruktører (et øst og et vest) til 

 Vrag 2 

- Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra 

 klubber – efterspørger du et bestemt kursus, så skriv til tu-kurser@sportsdykning.dk. 

 

Kurserne vil blive annonceret på hjemmesiden, hvor du også tilmelder dig  
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EUF certificering  
DSF har netop opnået en re-certificering for følgende uddannelser: 

1 stjernet flaskedykker iht. ISO 24801-2 

3 stjernet flaskedykker iht. ISO 24801-3 

1 stjernet flaskedykkerinstruktør iht. ISO 24802-2 

Nitrox dykker iht. ISO 11107 

Nitrox Gasblender iht. ISO 13293 

Trimix Gasblender iht. ISO 13293 

 

Certificeringen gælder for en 5-årig periode.  

EUF har ikke standarder der dækker vores andre uddannelser, så derfor er disse ikke med i 

certificeringen.  

 

 

Nitrox håndbogen  
6. udgave kan købes i DSF butikken, den er gennemarbejdet og revideret på flere punkter, 

især i kapitlerne om Advanced Nitrox.  

 

 

Klub besøg i Sønderborg 
TU har været på klubbesøg hos Sønderborg Sportsdykkerklub, hvor TU præsenterede sig 

selv, og de aktiviteter der arbejdes med.  

Der var en debat om forskellige emner f.eks. hvordan medlemmer fastholdes, klub 

økonomi og kommunale tilskud osv.  

Deltagerne efterspurgte bl.a.  

- Mere kommunikation fra diverse udvalg på hjemmesiden, samt en funktion, der viser 

 hvornår en side sidst er opdateret.  

- En samlet oversigt over materiale til instruktøruddannelsen.  

 

Vi vil gerne takke Sønderborg Sportsdykkeklub for værtskabet. Skulle din klub ønske at få 

et besøg så kontakt os på tu-formand@sportsdykning.dk 
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Videregående Sportsdykning 
Bogen er under en omfattende revision, der vil komme  

nye emner i bogen, og en del afsnit vil blive omskrevet.  

Dette sker som led i en løbende udvikling af vores  

lærebøger, hvor vi lægger vægt på at holde en rød tråd 

igennem alle de materialer TU udgiver, fra begyndere til 

 avanceret sportsdykning.  

Vi vil gerne opfordre alle der har store eller små  

ændringsforslag til bogen, dvs. tilføjelser,  

om-formuleringer eller fjernelse af afsnit om  

at sende dem til tu-bog@sportsdykning.dk,  

senest den 31/10 2016.  

 

 

 

 

 

Logbogsblade til Trimix 
Der er udarbejdet logbogsblade  

til Trimix, du kan købe dem i DSF butikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrag 2 
Der er afholdt et CMAS Vrag 2 instruktør kursus, for ca. 10 deltagere (det nøjagtige 

deltagerantal var ikke kendt ved deadline til Sportsdykkeren).  

 

Kurset indeholder penetrering af vrag med bl.a. følgende elementer: 

 - lægge line i vrag 

 - følge lagt line med blændet maske 

 - svømning med gasdeling på lang slange i vrag 

 - håndtering og skæring af forskellige line typer 

 - opsamle line 

 - teori 
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Med de nye instruktører er kurset klar til at blive udbredt til klubberne. Er du interesseret i 

det nye kursus, så hold øje med kursuskalenderen eller kontakt TU og vi vil formidle 

kontakten til en instruktør.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossover kursus for ”ikke DSF instruktører”  
Er du dykkerinstruktør certificeret af an anden organisation f.eks. PADI, SSI eller andet, 

og vil gerne være CMAS instruktør? Så afholder vi i efteråret 2016 et Cross over kursus, 

hvor du kan opnå certificering som CMAS instruktør på et tilsvarende niveau på  

1 weekend.  

Se kursuskalenderen på www.sportsdykning.dk for flere detaljer. 
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