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Sportsdykkerens juni udgave 2013. 
 
Orientering fra TU 

Instruktør seminar  

Den 16 marts 2013 afholdte vi et Instruktør seminar. Vi takker alle der har afleveret 
evalueringsskemaet, og en særlig tak til de der har tilføjet kommentarer. Vi vil læse 
dem grundigt, og tage dem med i forberedelserne til næste seminar i efteråret 2014. 

Der kunne gives karakterer til de enkelte program punkter på en skala fra 0 – 5, det 
samlede gennemsnit af alle de afleverede skemaer, kan du se i denne graf.  

 

Det glæder os især at de tre hovedtemaer har scoret godt. Vi har ofret penge på, at få 
den nyeste og bedre viden indenfor læringsstile, så er det jo dejligt der er enighed om 
at netop dette emne har været relevant og godt formidlet. Tak for de mange positive 
kommentarer til netop dette.  

Seminaret afholdes med 18 måneders mellemrum og er en del i instruktørens 
fastholdelse af sit certifikat, men samtidig en platform for ny viden og baggrundstof 
til de begivenheder som sker i dykkerverden. Dette seminar havde sat fokus på de 
desværre alt for mange dødsulykker, som er sket i den seneste periode. Derudover 
var der rig lejlighed til at netværke med både nye og kendte ansigter, enten ved de 
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boder DSF kontoret og leverandøre havde opsat, eller ved de landsopdelte 
mødepunkter. 

Samlet fik seminaret en score på 3,77, hvilket er meget tilfredsstillende. 

Materialer og link fra seminaret kan findes på www.sportsdykning.dk log på 
arbejdsgrupper og find Instruktørseminar 2013. Ved bladets deadline var der 
følgende 4 dokumenter: 

- CMAS standarderne revision juni 2012 

- Links fra Svend Erik Schmidt 

- Prøvedyk 

- En tilpasset udgave af den samlede præsentation i pdf. 

Det næste instruktør seminar holdes i efteråret 2014, og vi skal snart til at planlægge 
dette. Har du en god ide til et emne der kunne have almen interesse for en 
dykkerinstruktør, så send en kort beskrivelse til TU-formand@sportsdykning.dk.  

 

Samarbejde med Hyperbar 
Dansk Sportsdykker Forbund har sammen med Søsportens Sikkerhedsråd 
sponsoreret 20 stk. Divetrackere til et projekt med hyperbar.dk. Divetrackerne er så 
små, at de kan hæftes på en flaske og samle data uden at dykkeren bemærker det. De 
vil i den kommende tid blive sat i drift og komme ud at dykke for at samle 
informationer om dykkene,  
Formålet med Divetrackerne er at samle data om dyk, for at se om det er muligt at 
afdække tendenser i den måde forskellige typer af dykkere gennemfører deres dyk 
på. Vi håber at projektet kan hjælpe med at forbygge ulykker. 

 

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 
 
Fredag den 12. april var vi på klub besøg i Nordjylland  / Ålborg hos Nords 
Sportsdykkere.  
Fra de omkring liggende klubber, var der deltagere fra Cimberne, Nordjysk 
Sportsdykkerklub og Nørresundby Sportsdykkerklub.  
Der var en ivrig spørgelyst fra deltagerne og vi fik debattere mange forskellige 
emner. Desuden benyttede de fremmødte klubber lejligheden til at tale om 
samarbejde og netværke.   

http://www.sportsdykning.dk/
mailto:TU-formand@sportsdykning.dk
http://www.sportsdykning.dk/
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Plan for kommende klubbesøg: 
Tirsdag den 11. juni 2013 klubbesøg Roskilde / København 
Tirsdag den 3. september 2013 Klubbesøg Københavnsområdet 
Tirsdag den 1. oktober 2013 Klubbesøg Fredericia 
 
HUSK alle omkringliggende klubber er velkomne til disse arrangementer, dog ser vi 
gerne at I tilmelder jer, enten til klubben eller til tu-formand@sportsdykning.dk. 

 
 

Tæt på rapporter: 

Teknisk udvalg vil gerne opfordre til at alle skriver ind med tæt på hændelser 
igennem episoderapport på DSF hjemmesiden under Teknisk Udvalg. 

Ideen med ikke kun at indberette episoder, men også indberette om TÆT PÅ 
hændelser er igennem erfaringsudveksling at skabe større opmærksomhed om 
situationer som andre kan lære af og dermed være med til at forebygge ulykker. 
Episode statistikken for 2012 var dårligere end de tidligere år så der er god grund til 
at få TÆT PÅ hændelser frem i lyset. 

Teknisk Udvalg vil opfordre til at skrive om TÆT PÅ hændelser og vi samtidig 
trækker vi lod om 500 kr. blandt de indberetninger der er foretaget i 2013 og som 
bringes i Sportsdykkeren. 

 

CMAS Normoxic Trimix er nu færdigudviklet.  

Kurset har været underudvikling i nogen tid og er nu klar til at blive afviklet i 
klubregi. TU vil gerne takke Flemming Holm og Mogens Braa for det store arbejde 
de har lagt i udviklingen af dette kursus.  

mailto:tu-formand@sportsdykning.dk
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Normoxic betyder med et ”normalt oxygenindhold”, dvs åndingsgassen skal 
indeholde mindst 18 % O2. Gassen kan således benyttes både i overfladen og på 
max dybden. Ved et PO2 på max 1,4 svarer det til en max dybde på ca. 60 meter.  

Kursusmål: 
• Bliver i stand til at dykke med Normixic Trimix indeholdende helium til en 

 maks dybde af 60 meter og med bundgas, som ikke overstiger 1,4 bar PO2 
• Er i stand til at foretage dekompression på nitrox eller oxygen under forhold, 

 som ikke overstiger 1,6 bar PO2 
 
Optagelseskrav: 

• 18 år 
• CMAS *** eller tilsvarende 
• CMAS Advanced Nitroxdykker eller tilsvarende 
• Mindst 150 dyk heraf mindst 20 Advanced Nitroxdyk 
• Gyldig lægeerklæring  

  Max 5 år gammel, eller 3 år hvis man er over 40 år  
 

Ønsker du at deltage på kurset, så hold øje med kalenderen eller kontakt Rune Platz.  

 

Snorkeldykkerleder 

I 2012 afvikles et Snorkeldykkerleder kursus som pilot kursus. På kurset blev de 6 
første snorkeldykkerledere certificeret. Efter kurset er kursusmaterialet gennemgået 
og opdateret, således er TU nu klar til at udbyde kurset til klubberne. Interesserede 
kan kontakte TU-kurser@sportsdykning.dk for nærmere info.  

Besigtigelse af Juniortræner i Randers 

Teknisk Udvalg besøgte Randers Sportsdykker klub en søndag i april for at besigtige 
nogle nye Juniortrænere – der var virkeligt sket meget siden vi sidst var på besøg. 
Der var 23 juniordykkere tilmeldt kursus fra bronze til guld++. Så vi fik set både 
begyndere og de mere erfarne juniorer med passende grej til hver – stort plus i 
forhold til sidste gang og det hele afsluttede med simuleret stranddyk fra den lave 
ende efter laminerede fisk og planteliv fra søbunden samt dykning fra gummibåd. Vi 
så en stor hold indsats i Randers,  det fortjener stor respekt. I den kommende 
sommerferie er der planlagt  en tur til Spanien for at dykke i varmere vand – men 
derom i et senere nr af Sportsdykkeren. 
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Nye certifikater  
 CMAS ** instruktør  
 Ejnar Poulsen   Åbenrå Sportsdykkerklub 
 
 Juniortræner 1 
 Benny Hansen  Randers Sportsdykkerklub 
 Jens Bruun Randers Sportsdykkerklub 
 Christian Larsen Randers Sportsdykkerklub 
 Jan H. Hansen Randers Sportsdykkerklub 
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CMAS **** 
 Lars Blaaberg – på Instruktør seminaret fik Lars overrakt et CMAS **** certifikat, for sit virke i 
TU som kursusleder, udvikling af kurser og afvikling af instruktør seminaret.  

 

 
  
 

 

Nye mailadresser  

 Medlemmerne af TU har fået deres egen mailadresse under domænet 
@sportsdykning.dk, dette burde gøre det lettere for dig at maile til os, og når et TU 
medlemmer udskiftes vil din mail stadig komme til rette modtager i TU. Afhængig af 
behovet vil der løbende komme flere mailadresser til. 
Du kan altid finde kontaktdetaljerne på www.sportsdykning.dk under Teknisk 
Udvalg, for nuværende er der følgende mailadresser: 

Formanden Carl E Tronhjem tu-formand@sportsdykning.dk 
Kasserer Claus Nielsen  tu-cln@sportsdykning.dk 
Ken Bordig tu-sikkerhed@sportsdykning.dk 
Ivan Maimann tu-kurser@sportsdykning.dk 
Rune Platz tu-tekdyk@sportsdykning.dk 
Klaus Hamkens tu-kommunikation@sportsdykning.dk 
Bogudvalget tu-bog@sportsdykning.dk 
Ny instruktør nyinstruktør@sportsdykning.dk 

 
 

 

 

 

http://www.sportsdykning.dk/
mailto:tu-formand@sportsdykning.dk
mailto:tu-cln@sportsdykning.dk
mailto:tu-sikkerhed@sportsdykning.dk
mailto:tu-kurser@sportsdykning.dk
mailto:tu-tekdyk@sportsdykning.dk
mailto:tu-kommunikation@sportsdykning.dk
mailto:tu-bog@sportsdykning.dk
mailto:nyinstruktør@sportsdykning.dk
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Nye kurser 

Vi kan konstatere at vi får flere henvendelser vedrørende tidpunkt for afvikling af 
kurser, derfor vil vi gerne minde alle om at TU afvikler kursus efter behov, derfor 
skal du holde øje med kalenderen på www.sportsdykning.dk eller endnu bedre så 
send en mail til Ivan på tu-kurser@sportsdykning.dk om hvilket kursus du er 
interesseret i. Når der er nok interesserede oprettes kurset, og du får besked.   

Der er tale om følgende kurser: 

- Dykkerlederkursus 

- Snorkelinstruktørkurser S1 og S2 

- Instruktørkurser A og B  

- Juniortrænerkursus 

Alternativ kan du samle et antal kursister i egen klub eller fra dine naboklubber, og 
kontakte TU for afvikling af kursus.  

 

Seminar for tekniske instruktører 
Den 10. august 2013 holder TU et gratis seminar for de tekniske instruktører (nitrox, 
blender trimix og rebreather instruktører). Formålet er at afklare hvad 
instruktørerne har behov for nu og i fremtiden. Hold øje med kalenderen for detaljer 
om tid og sted.  

 

Reduceret pris på instruktør kurserne  
DSF repræsentantskabet har bevilliget et tilskud til A & B kurser i 2013, dette betyder at 
kursus prisen er nedsat fra 6.500 til 4.500,-. Er du interesseret så kontakt 
 tu-kurser@sportsdykning.dk. 

 

http://www.sportsdykning.dk/
mailto:tu-kurser@sportsdykning.dk

