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Sportsdykkerens april udgave 2013. 
 
 
Rekvirering af certifikater 

Der er stadig mange, der ikke medsender forsiden af teoriprøven, derfor 
genopfriskes proceduren her.  
Ved rekvirering af certifikater kan denne vejledning følges og dermed sikre at 
instruktøren overholder Dansk Sportsdykker Forbunds regler for opretholdelse af 
ISO certificering. 
1. Sikre at eleven har DSF medlemsnummer og nummeret er skrevet på forsiden af 
teoriprøven. (hvis der ikke er felt til det, så skrives det på navnelinjen) 
2. At forside på teoriprøve er udfyldt og underskrevet af elev og instruktør. 
3. At dato for lægeundersøgelsen skrives på 
4. At man har et vellignende billede at eleven, a la pasfoto. Billedet kan være 
elektronisk i JPG format mærket med kursistens navn. 
5. At der er indbetalt penge for certifikatet til Dansk Sportsdykker Forbund på 
kontonummer 3129 – 0005533996. 
6. At billede, forside til teoriprøve er indsendt til Dansk Sportsdykker Forbund. Enten 
med post eller vedhæftet i en e-mail. 
Er punkt 1 til 6 ikke opfyldt – returneres papirerne til korrekt udfyldelse. 
Certifikater sendes direkte til instruktøren. 
HUSK alt skal udfyldes med en læselig skrift. 

 
TÆT PÅ 

Teknisk Udvalg ønsker at sikre bedre videndeling omkring ulykker, samt tæt på 
episoder. Således at vi kan arbejde med at øge sikkerheden for alle dykkere. Det er 
derfor vigtigt, at TU får så mange episode rapporter som muligt for at samle viden på 
området.  
Et virkeligt eksempel fra en klub: Under et dyk, hvor to var nede på et vrag, mens 
overflademandskabet holdt øje på overfladen. Pludselig kommer en større kutter 
sejlende lige mod dem, og den viger ikke på trods af, at der er sat flag A på klubbens 
RIB. Overflademandskabet vælger i sidste øjeblik, at hive deco tovet op og forlade 
stedet for at undgå sammenstød, mens de to dykkere er i vandet. Heldigvis skete der 
ikke yderligere. Episoden bliver nu meldt til politiet, da kutteren har vigepligt i 
forhold til søvejsreglerne.  
Episoden blev ikke meldt til TU i første omgang, da der jo ikke skete noget, men 
andre kan have stor glæde af at kende til lignende eksempler for at kunne forebygge 
uheld fremover.  
Har du været ude for en episode – stort som småt - eller er du i tvivl, så skriv en 
episoderapport og hjælp dig selv og andre dykkere. Du finder online skema under TU 
på www.sportsdyking.dk 
Du kan også finde episoderapporter fra andre år samt BSAC rapporter på 
www.sportsdykning.dk 

 

http://www.sportsdyking.dk/
http://www.sportsdykning.dk/
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Lærebøger  
Vi har nu fået en komplet serie af lærebøger til rekreativ dykning. Vi vil fremover 
arbejde på at forbedre kvaliteten af lærebøgerne, og hvis du har forslag til 
forbedringer eller har noteret fejl i bøgerne, er du altid velkommen til at rette 
henvendelse direkte til Søren Bergh Jensen på e-mail: soren.bergh@jensen.mail.dk 

 
Afvikling af kurser  

Husk vi afvikler A & B kurser efter behov. Når der er tilstrækkelig med deltagere 
informeres de interesserede og kurset slås op i kalenderen.  
Optagelsesprøver til A-kurset. 
Der har været rift om at komme til optagelsesprøven – i den skrivende stund, medio 
februar 2013, har 17 meldt sig til de optagelsesprøver, der afvikles frem til marts 
2013. Med en passende beståelsesprocent agter Teknisk Udvalg, at opslå et A1-
kursus i april måned og A2-kursus i juni. 
De, vi allerede har kontakt med, vil blive orienteret løbende. Er der andre, som 
ønsker at deltage, så tjek kalenderen på DSF’s hjemmeside – den vil løbende blive 
opdateret efterhånden som, der indløber ønsker om optagelsesprøve. 
B-kurser 
Interesserede bedes udfylde ansøgningsskema via hjemmesiden – når der er nok et 
hold, vil Teknisk Udvalg slå kurset op. Opdateret tilmeldingsliste med antal tilmeldte, 
vil blive uploadet på hjemmesiden – tilmeldte vil blive anført med fornavn og klub. 

 
CMAS *** teoriprøver 

TU er i gang med at lave spørgsmål til teoriprøve generatoren, men der er et stort 
arbejde, og vi modtager gerne hjælp. Har du har et godt spørgsmål til CMAS *, 
CMAS** & CMAS *** prøver, samt et svar med side angivelse fra teoribøgerne, så send 
det til tu-formand @sportsdykning.dk 
Indtil vi har spørgsmål nok til teoriprøve generatoren, så findes de tilgængelige 
prøver til CMAS *** under arbejdsgruppen Instruktør i DSF. 
 

Spørg os 
Vi får mange mails med mange forskellige spørgsmål fra jer. Bliv endelig ved med 
dette. De fleste mails er stillet til formanden for TU, som ofte blot videre sender dem 
til et medlem i TU.  
DU kan hjælpe os ved at tjekke det enkelte TU medlems ansvars område på : 
http://www.sportsdykker.dk/page.php?id=34&page=500, også sende dit spørgsmål 
direkte til den relevante person.   

 
 
Tekniske uddannelser  

NORMOX TRIMIX uddannelsesmaterialet er nu færdig udviklet, og der kan udbydes 
kurser. Interesserede bedes henvende sig til Rune Platz.  
 
CMAS Trimixdykker (Normoxic)   
Krav (forkortet): 
150 dyk som CMAS *** eller tilsvarende 
20 dyk som CMAS Advanced Nitrox eller tilsvarende 

mailto:soren.bergh@jensen.mail.dk
mailto:XXXXXX@sportsdykning.dk
http://www.sportsdykker.dk/page.php?id=34&page=500
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 Lægeattest < 5 år   
 
Efter certificering kan du : 
Dykke med Trimix blandinger med minimum 18% O2 til en max dybde 60 meter.  

 
Sikkerhedsregler 

De vejledende sikkerhedsregler vedr. brug af makkeline under uddannelse er 
ændret, og findes på hjemmesiden. 

 
 

Introduktionsdyk i åbent vand 
Der er udarbejdet retningsliner for Introduktions dyk i åbent vand, find dem på 
hjemmesiden.  

 
CMAS instruktør med baggrund i andre organisationer 

DSF ser gerne, at der uddannes flest mulige instruktører, også dykkere der er 
uddannet af andre organisationer, som f.eks. PADI 
Kort beskrevet er det flere måder det kan ske på, afhængig af dine kvalifikationer.  
Er du ikke instruktør, men har kvalifikationer svarende til CMAS ***, så er der 
mulighed for at blive optaget på A-kursus (efter bestået optagelsesprøve) og 
uddanne sig til CMAS * Instruktør. 
Er du instruktør, så kan du afhængig af kvalifikationer blive optaget på et B-kursus, 
og uddanne sig til CMAS ** Instruktør . 
Er du en del af et dykkercenter, kan du bede TU afholde et Cross-over kursus med det 
formål at få deres instruktører konverteret til CMAS * eller ** instruktør.  
De nærmere betingelser for hvordan du kan blive CMAS instruktør kan fås ved at 
kontakte Kursus ansvarlig i TU Ivan Maimann. 

 
Besøg i en klub tæt ved dig 

Teknisk Udvalg tager i 2013 igen på klubbesøg rundt i landet. 
Vores besøg i klubberne indtil nu viser, at samarbejde på tværs af klubberne hjælper 
til, at der kan afvikles flere ture med dykning og at samarbejde om afholdelse af 
kurser hjælper til afholdelse af for eksempel CMAS *** kurser og elevhold. 
Alle klubber i området er derfor velkommen til at deltage i besøget, så kom og deltag 
Du kan finde TU handlingsplan 2013-14 på www.sportsdykning.dk under TU. 
 
Plan for klubbesøg: 
Fredag den 12. april klub besøg Nordjylland  / Ålborg 
Tirsdag den 11. juni 2013 klubbesøg Roskilde / København 
Tirsdag den 3. september 2013 Klubbesøg Københavnsområdet 
Tirsdag den 1. oktober 2013 Klubbesøg Fredericia 

http://www.sportsdykning.dk/
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B-kurser 

I uge 5 afviklede vi et CMAS ** instruktørkursus på en liveaboard tur i Rødehavet. 
Der var 10 deltagere. Tilbagemeldingerne fra kurset er meget positive, så der 
kommer sikkert en gentagelse en anden gang 
                              
I uge 3 afviklede vi et B2-kursus i Frederiksværk med 5 deltager, her var temperatur 
noget anderledes, men da vi fik selskab af en vinterbader på ”vores strand”, holdt 
kommentarerne om kulden op. 

 
 
 
Nye certifikater  
                 CMAS ** instruktør  
                           Theis Güttler Allerød Sportsdykkerklub Orca 

Steen Qvindbjerg Holbæk Dykkerklub 

Peter Stenkilde Allerød Sportsdykkerklub Orca  
Carl E. Tronhjem Pingvinerne Slagelse 
Britt Østergaard Skawdyk 
Lasse Haugaard Skawdyk 
Simon Hansen Skawdyk 
Per Voss  Kvak  Århus 
John Møller Nielsen Horsens Sportsdykkerklub 
Flemming Berthelsen Blæksprutten Lemvig 
Kasper Engelstoft IBM 
Poul-Erik Nielsen Grindsted Sportsdykkerklub 
 

 

 


