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Sportsdykkerens oktober udgave 2012. 
 

CMAS *** bog  

Redaktionen er i gang med at justere de sidste tekster, samt finde og bearbejde 
illustrationer til bogen. Det forventes at bogen udkommer omkring december 2012. 

 

Decentrale optagelses prøve til A kurser  

Vi er langt i arbejdet med at decentralisere optagelsesprøverne til A kurserne, og 
adskille optagelsesprøverne fra selve kurset. Der er især 2 grunde til dette  

For det første vil vi gerne undgå at kursister sendes hjem fra kurset, når 
optagelsesprøven ikke bestås.  

For det andet ønsker vi at gøre det lettere for alle at få testet deres kvalifikationer 
får tilmelding til selve kurset.  

Indholdet for optagelsesprøver vil være: Introduktion til instruktøruddannelsen i 
Dansk Sportsdykker Forbund samt afvikling af optagelsesprøve i såvel teori som 
praktik 

Vi har fundet 3 klubber der er villige til at stille svømmehal og lokaler til rådighed 
for gennemførsel af optagelsesprøverne. 

 Ballerup mandag uge 43 

 Esbjerg onsdag uge 45 

 Århus lørdag uge 48 

Optagelsesprøven kan aflægges af såvel CMAS ** og CMAS *** dykkere eller 
lignende.  

Se nærmere detaljer og krav på www.sportsdykning.dk under teknisk udvalg. 

Har du lyst til at deltage, så tilmeld dig senest 1 uge før på 
nyinstruktoer@sportsdykning.dk 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportsdykning.dk/
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B kursus i udlandet 

I 2010 gennemførte DSF et B-kursus som pilotkursus i Rødehavet. Efterhånden er 
tiden moden til igen at gennemfører et B kursus i udlandet, evt et andet sted end 
Egypten.  

DSF har modtaget flere tilkendegivelser fra interesserede. Vi arbejder på at få 
kurset afviklet i februar 2013. Vi annoncere selvfølgelig kurset, når tid, sted og pris 
ligger fast, men er du interesseret, så send gerne en mail til ima@ncc.dk 

 

Kursusdatoer for planlagte kurser  

S1-Instruktørkursus i Herlev 6. oktober  

Instruktørseminar 2013 16. marts 2013 i Roskilde 

Yderligere oplysninger www.sportsdykning.dk se kalenderen, eller under 
menupunktet ”Kurser” på forsiden. Tilmelding iht. hjemmesiden. 
 

Apps 

Strandklar den er gratis – hent den – test den -  http://strandklar.dk 

Farvandsdirektoratet har udgivet en apps Sejlsikkert. – den er ikke ny, men test den 
alligevel.  
 

Ændring af ansvar i TU 

Lars Norup har efter 6 år valgt at holde en pause fra Teknisk Udvalg. I denne 
periode varetages ansvarsområderne trimix, rebreather og uddannelse af tekniske 
instruktører af Rune Platz. Rune har i forvejen ansvaret for Nitrox. 
 

Hyperbar 

Samarbejdsaftale med www.hyperbar.dk om data i forbindelse med 
dykkerdata/profiler, samt forskning i data fra dykning og sikkerhed. 
 

Pjece fra SSI 

Søsportens sikkerhedsråd og DSF arbejder på en opdatering af SSI pjecen ”Værd at 
vide om sikkerhed for fritidsdykkere”. Det er et arbejde der skal sætte fokus på 
særlige risikogrupper indenfor dykkerulykker. Arbejdet vil bla tage udgangspunkt i 
de data der ligger på www.hyperbar.dk. Man forventer at pjecen vil være klar til 
udgivelse i 2013.   

 

http://www.sportsdykning.dk/
http://strandklar.dk/
http://www.hyperbar.dk/


 Dansk Sportsdykker Forbund 

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK 2605 Brøndby 

Tlf. 43 26 25 60 · dsf@sportsdykning.dk · www.sportsdykning.dk 

 

 

s. 3 
 

CMAS specialiteter 

CMAS standarder indeholder et meget stort antal speciale certifikater. TU vil i løbet 
af 2013 arbejde på at få udviklet et antal kurser omkring disse specialiteter, 
tørdragt, is dykning, vrag1, osv. Nogle af disse vil de enkelte instruktører ude i 
klubberne kunne overtage kursusmaterialet og uden videre starte uddannelserne. 
Andre specialiteter kræver at instruktørerne først uddannes af TU 

 

Nitrox 

Der er nu flere teoriprøver tilgængelig under arbejdsgruppen. Men vi kan sagtens 
bruge flere spørgsmål, derfor vil vi bede dig, send alle de spørgsmål du kan komme i 
tanke om, samt henvisning til hvor svaret står i Nitrox bogen, til runefys@yahoo.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 


