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Sportsdykkerens december 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. Lav indberetningen på www.sportsdykning.dk under 

”Teknisk Udvalg ► Sikkerhed ► Når ulykken er sket”. Alternativt kan I sende dem 

til tu-sikkerhed@sportsdykning.dk. 

 

Nyt omkring uddannelser og bøger 
 

Nye kurser 

Rekreativ TRIMIX & Vrag 2 er sendt til godkendelse i bestyrelsen. 

 

E-læring 

Teknisk Udvalg har været i gang med at lave NITROX-kurset tilgængelig som e-læring. 

Dette kursus forventes testet hos en række instruktører inden frigivelse i starten af 2017. 

 

Nye lektionsplaner og bindende krav 

Lektionsplanerne for CMAS P1, P2 & P3 samt forklaring af den nye taksonomi 

(klassifikation af uddannelsesmål for den teoretisk uddannelse) findes på hjemmesiden. 

De bindende krav er ligeledes under opdatering, og findes i skrivende stund for P1. 

Bindende krav for P2 & P3 forventes klar inden udgangen af 2016.  

 

Vrag 2 

Vi takker Roskilde Frømandsklub for det store arbejde de har lagt i at færdiggøre Vrag 2 kurset 

med tilhørende materialer. Det er et flot og professionelt stykke arbejde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Søren, Søren, Jakob og Jens! 
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Her et par billeder fra materialet omkring de øvelser der skal laves under kurset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøger 

Ny udgave af Videregående sportsdykning  

(CMAS P2) forventes klar til bestilling i  

starten af 2017.  

 

 

Vi takker for de kommentarer og rettelser  

I har sendt ind til os på tu-bog@sportsdykning.dk.  

 

 

 

 

 

 

Kurser i 2017 

 
Kursuskalender 2017 

Bemærk flere af kurserne er ikke fastsat på en bestemt dato – for disse kurser gælder det, 

som for alle andre kurser, at tilmelding sker på www.sportsdykning.dk under  

”For Medlemmer ► Uddannelse”, når der så er nok tilmeldte fastsættes en  

dato 3-4 måneder efter.  

Samme sted kan du holde øje med, om der er sket ændringer til nedenstående.  

 

Kursus Sted Dato 

   

Snorkel Instruktør (S1) Herlev 21/1 2017 

Snorkel Instruktør (S1) Fredericia 30/9 2017 

Snorkel Instruktør (S2) Sønderborg 21-23/4 2017 

Optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus 

(A) 

Se kursuskalender  

CMAS * instruktør kursus (A1) Fastsættes 10-12/2 2017 

CMAS * instruktør kursus (A2) Fastsættes 12-14/5 2017 

CMAS * instruktør kursus (B1) Fastsættes 9-11/6 2017 

CMAS * instruktør kursus (B2) Fastsættes 18-20/8 2017 

Crossover kursus for Ikke CMAS instruktører Se kursuskalender  

 

Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber.  
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Sikkerhed 
 

Knivloven (LOV nr 376 af 27-04-2016) er blevet opdateret. 

Nu gælder loven også foldeknive med en klinge på højst 12 cm, der ikke kan fastlåses i en 

udfoldet position. Disse må ikke længere medbringes på offentlige steder, medmindre der 

er til et anerkendelsesværdigt formål (f.eks. jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse).  

Dette indebærer, at man vil overtræde den nye knivlov, hvis man bærer foldekniv, og at 

der ikke kan påvises et anerkendelsesværdigt formål med at bære kniven i det konkrete 

tilfælde.  

For knive med klinger på 12 cm eller mere, gælder det ligeledes, at der skal kunne påvises 

et anerkendelsesværdigt formål for retmæssigt at bære en sådan kniv. 

 

Sikkerhedsregler er blevet opdateret 

Sikkerhedsreglerne på sportsdykning.dk  

(Teknisk Udvalg ► Sikkerhed ► Sikkerhedsregler) er blevet opdateret,  

således de følger de nye standarder for anbefalede dybdegrænser. 

 

Følgende dybdegrænser anbefales for de forskellige niveauer: 

CMAS 1-stjernede: Maks. 20 m. uden deko. 

CMAS 2-stjernede: Maks. 40 m. uden deko. 

CMAS 3-stjernede: Maks. 56 m.  
 
 

 

 


