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Emne: Procedure for Introduktionsdyk 

Formål: Oplysning om procedure for Introdyk. 

 

Generelt: 
 
Ved Introduktionsdyk forstås et dyk der udføres i et svømmebassin eller sikret 
åbentvandsområde i forbindelse med en introduktion til CMAS 
sportsdykkeruddannelsen. 
 
Krav: 
 
Det er tilladt at udføre introduktionsdyk, når følgende punkter er 
overholdt. 
 

 Introduktionsdykket udføres i et svømmebassin/sikret åbentvandsområde. 
 Der skal være en instruktør pr. elev. 
 Vanddybden skal være således, at både instruktøren og eleven kan bunde. 
 Helbredsoplysningen for Introdykning skal være udfyldt. 

 

 Elev med sukkersyge kan IKKE deltage, før der forelægger medicinsk 
udredning – der godkender eleven til dykning. 

 Elev med epilepsi kan IKKE deltage i dykning. 
 

Introdykket kan udføres under følgende forholdt: 
 

 Der skal være uddannet overfaldemandskab – minimum dykkerleder og 
standbydykker 

 Vandtemperatur skal være mindst 12 grader – dykketid maks. 10 minutter 
ved 12 grader vandtemp. 

 

Der henvises til: Helbredserklæring Introdyk, ansvarsskrivelse DSF – se næste 
side. 
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Emne: HELBREDSOPLYSNINGER ved Introdyk. 

Formål: Oplysning om procedure for helbredsoplysninger. 

 
Denne erklæring kan kun benyttes ved introduktionsdykning med 
apparat i en svømmehal eller sikret åbentvandsområde. 
 
Dykkedybden må ikke være større end både instruktør og eleven 
kan bunde. 
 
Introduktionsdykket kan afholdes af en klub/skole under Dansk 
Sportsdykker Forbunds. 
****************************************************************************** 
Jeg erklærer herved, at jeg har fået information om, og er bekendt 
med faren ved følgende sygdomme/lidelser: 
 

 Nuværende eller tidligere tilfælde af astma. 

 Hjerte/kar sygdomme 

 Skader på lungerne f.eks. trafikuheld, operation på eller 
nær lungerne, 

 Sammenklappet lunge. 

 Brug af medicin. 
 

Jeg erklærer herved, at jeg ikke lider af de ovennævnte sygdomme / 
lidelser eller har jævnligt brug af medicin. 
 
Jeg er indforstået med, at introduktionsdykket sker på eget ansvar. 
 
Sted:________________________     Den:____________________ 
 
Navn 
____________________________________________________ 
 
Bopæl: 
__________________________________________________ 
 
Personnr. ___________________ 
 
Underskrift: 
______________________________________________ 
 

Instruktør: 
________________________________________________ 

 
Opbevares af klub/instruktør kopi til ”prøvedykker” 

 

 


