DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

INSTRUKTØRSEMINAR

Yderligere information
Der vil løbende på hjemmesiden
http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/
kunne findes de sidste informationer omkring seminaret.

DSF ER OGSÅ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervands-rugby
Undervands-foto
Undervands-jagt
Undervands-biologi
Undervands-arkæologi
Teknisk dykning
Finne- og apparatsvømning
Snorkeldykning for ungdom
Fridykning
Dykkerudvalget

INVITATION

www.sportsdykning.dk

2019

PROGRAM

TID OG STED

Instruktørseminaret 2019

08:00 – 09:00

Indskrivning, kaffe og morgenbrød

09:00 – 09:30

Velkomst med nyt fra Teknisk Udvalg

09:30 – 10:00

Nyt om administration

10:00 – 10:15

Snorkeldykkerhåndbog

10:15 – 10:45

Pause

10:45 – 11:00

Opfølgning fra før pausen

11:00 – 11:30

Opdateringer af standarder

11:30 – 12:00

Nyt fra CMAS

12:00 – 13:00

Frokost og networking

13:00 – 13:15

Opfølgning fra før pausen

13:15 – 13:45

E-læring, nye teoriprøver

Tilmelding og betaling skal ske på hjemmesiden http://www.sportsdykning.dk, Teknisk Udvalg,
Instruktørseminar 2019.
Tilmelding er først gældende, når der er modtaget betaling for de tilmeldte.
Der kan betales med Dankort og ved bankoverførsel.
Tilmelding og betaling skal være modtaget senest den 11. februar 2019
Bemærk at valg af workshop skal i år ske online efter tilmeldingen til seminaret.
Der vil være mulighed for at deltage i 3 workshops i tidsrummet 14.05 - 16.50

13:45 – 14:05

Samlet introduktion til eftermiddagens program
Pause og lokaleskift

PRISER

14:05 – 16:50

Seminaret 2019 afholdes i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.
Lørdag den 02. marts 2019 fra klokken 09.00 til 17.30 med indskrivning fra
klokken 08.00.

TILMELDING OG BETALING

Tilmelding til workshops eller nitroxinstruktørkursus
skal ske online inden seminaret.

14.05 – 14.50
14.50 – 15.05
15.05 – 15.50
15.50 – 16.05
16.05 – 17.15

1. Vrag-II
2. 1. hjælpsuddannelser for folk til søs
3. Teknisk instruktør
4. Præsentation af JJ-CCR maskiner og uddannelse
5. Snorkeldykkerbog
6. Tørøvelser
7. Instruktørtræner
8. Hjælp til intranet, e-læring og online teoriprøver
16:50 – 17:05

Pause og samling i salen

17:05 – 17:30

Spørgsmål og afrunding af seminar

18.00

Middag

FORMÅL
Nitrox instruktørkursus

Workshop 1:
Omskiftning:
Workshop 2:
Omskiftning:
Workshop 3:

Prisen er 1.000,- kr. uden middag og 1.300,- kr. med middag incl. 1 øl eller vand.
Prisen er inkl. forplejning under seminaret.

Instruktørseminaret afholdes af Teknisk Udvalg. Seminaret har til formål at fastholde og videreuddanne instruktører i Dansk Sportsdykker Forbund og er således en obligatorisk forudsætning for
instruktørernes aktive virke. Seminaret afholdes med ca. 18 måneders mellemrum.
Det er Teknisk Udvalgs mål og ønske, at så mange som muligt deltager i instruktørseminaret (også
ikke-instruktører). Dels for at bidrage til videreuddannelse og dels for at komme i dialog med
instruktørerne, for derigennem at imødekomme ønsker samt tilpasse og målrette den uddannelsesmæssige udvikling.
Det er ligeledes et formål at udbygge netværket mellem klubber og instruktører, med henblik på,
at drage nytte af gensidige kompetencer og tilbud. Seminaret er således også et socialt arrangement, og middagen er i år også et tilbud til deltagerne.
Teknisk Udvalg ser frem til endnu et instruktørseminar med spændende indlægsholdere og åben
dialog.
Krav til deltagelse i Instruktørseminar
For at opretholde retten til at uddanne som instruktør skal du
deltage på et instruktørseminar mindst en gang hvert
5 år. - Krav til instruktørcertifikatet
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