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DSF retningslinjer for juniordykning - generelt 
 

Juniordykning er ikke en integreret del af kurset for voksne. Fremgang og indhold er 
specifikt for juniorer. 
Træningsprogrammet til juniordykkere henvender sig til børn i alderen 8-14 år. 

Herefter følger de dykkerkurserne for voksne. 
 
Formålet med træningsprogrammet 

 At lære et barn at dykke alene uden sine forældre. 
 At give et barn en oplevelse, som kan nydes i nogle helt anderledes omgivelser. 

 At lære barnet at kontrollere sin krop i anderledes omgivelser ved at: 
o justere balancen og stabiliteten i en næsten vægtløs tilstand 

o bruge fødderne som fremdriftsmotor 
o trække vejret ”kunstigt” 

 At tilpasse sig 4-dimensionale omgivelser som  
o længde 
o bredde 

o dybde 
o tid 

 At forstå de nye regler der gælder under vand (et anderledes miljø med nye 
farer: at bekymre sig om andre og stole på dem)  

 At forstå og respektere verdenen under vand. 

 
Forudsætninger 

 Snorkeldykkerfærdigheder skal erhverves eller trænes i anden sammenhæng 
end juniordykkerforløbet – eksempelvis egen træning eller deltagelse i klubbens 
snorkeldykkeruddannelse. 

 Barnet er mellem 8 og 14 år. Herefter kan barnet deltage på CMAS 

dykkeruddannelse. 
 Inden dykning i åbent vand, skal der ligger en af lægeerklæring efter DSF 

standarder særskilt for juniordykning. Supplerende lægeerklæring bør 
udfærdiges når lægeerklæringen er et år gammel. 

 
Dykkerstandarder 

Grænsen for dykket afhænger af dykkerens alder og certifikat. 

 

Alder Første dyk Bronzecerfikat Sølv- og guldcertifikat 

8-12 år 3 meter 5 meter 5 meter 

12-14 år 3 meter 5 meter 9 meter 

 

 Antallet af dyk er begrænset til 2 indenfor 24 timer. 
 Dykning om natten frarådes af hensyn til den begrænsede mulighed for kontakt 

til barnet både før, under og efter dykning. 

 Vandtemperatur under 12 °C er forbudt for juniorer 
 12° C ikke må vare længere end 10 min. 

 Over 12° C kan vare i op til 25 min. 
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Juniordykkerens udstyr 

 Udstyret skal tilpasses juniorer og være i fuld funktionsduelig stand 
 Finnerne skal være bløde og letvægt 
 Masken skal passe til et barneansigt 

 Regulatorens mundstykket skal være tilpasset et barn 
 Våddragten skal passe til barnet og skal indeholde: 

o bukser i fuld længde 
o støvler/sokker 

 Ballasten skal være så lille som muligt og uden skarpe kanter 

 Udstyret på ryggen skal passe til barnets fysik 
 Vær opmærksom på at udstyr til åbent vand ikke nødvendigvis er egnet til 

svømmehal 
 
 

Træningsforløbet – Juniordykker Guld 
 

Formålet: 
Formålet med forløbet er, at udvide barnets færdigheder til at kunne følge med en 

trænet voksen under dykning med flaske, regulator, vest og dragt i bassin og senere 
overføre disse færdigheder til åbent vand. Barnet skal have en forståelse for 
håndtering og pleje af udstyr efter dykning. 

Under dykningen skal barnet kunne modtage og give signaler samt handle på tegn og 
signaler.  

Endvidere skal barnet kunne forholde sig til temperatur i åbent vand samt flora og 
fauna.  
Barnet skal have forståelse for vandets tryk og dets påvirkning af kroppen under 

dykning. 
 

Bemærkninger:  
Undervisningen skal tilpasses til det enkelte barns alder. Træning i brugen af ABC 
udstyr er beskrevet i uddannelsesmaterialet til snorkeldykning, og indlæring af disse 

færdigheder skal foretages forud eller sideløbende med nærværende lektioner. 
Lægeundersøgelsen skal også være gennemført inden dykning i åbent vand. 

 
 Al dykning foregår i vand med god sigtbarhed samt forhold hvor ned- og 

opstigning i vandet kan foregå sikkert og kontrolleret 

 Max. dykkerdybde er 5 meter for 8-12 årige og max 9 meter for 12-14 
årige. Dykning foretages langs bunden (ikke op og ned fritliggende i vandet) 

 Al viden trænes i kunstige omgivelser og tilpasses herefter det naturlige 
element. 
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Gu1 Genopfriskning fra Sølv 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er at genopfriske tidligere indlærte øvelser fra Junior 
Sølv og vurdering af barnets indlæringsevne i forhold til det 

videre forløb.  

 

Delemner: 1.1 Samling af eget udstyr  

1.2 Komme sikkert i vandet og op igen ved hjælp af 
bassinets stige og bassinkant 

 

1.3 Af og påtagning af maske  

1.4 Genopfriskning af tegn og signaler.   

1.5 Neddykning, afbalancering og dyk i bassinet  

Bemærkninger: Det er vigtigt med tillid og at tempoet afpasses, så barnet 
oplever en succes.  

Slut af med lidt leg i bassinet - en sjov oplevelse.  

 

Ideer:   
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Gu2 Finneteknik og trim 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet med lektionen er at introducere barnet til for skellige 
finne teknikker. Samtidig give en forståelse for betydningen af 

trim i vandet. 

 

Delemner: 2.1 Betydning af korrekt finneteknik  

2.2 Kolbøtte vending i bassin med finner  

2.3 Finneteknik  

2.4 Trim i vandet  

Bemærkninger: Denne lektion stiller også krav til barnets evner til 
afbalancering. 

 

Ideer: Videooptagelser af barnet i vandet kan give dem et klart 
billede af, hvordan de svømmer. 
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Gu3 Makkerprincip 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er at barnet øver makkerprincip ved at lave 
makkerkontrol på land. Under dykket skal barnet være 

opmærksom på makkeren og således på egen hånd 
kommunikerer med makkeren.  

 

Delemner: 3.1 Makker check   

3.2 Aftale om dyk  

3.3 Tegngivning under dyk  

3.4 Følge planen   

Bemærkninger: To Guld delfiner skal kunne dykke som et makkerpar 

med en voksen som følge. 

 

 

Ideer:   
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Gu4 Entring af vand fra båd 
 

 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er, at barnet skal øve dykning fra båd. Herunder 

komme i vandet og efterfølgende komme op i båden. 

 

Delemner: 4.1 Baglæns rullefald ud over kant  

4.2 Tegngivning om OK og afhentning  

4.3 Aftagning af udstyr og række det op i båd  

4.4 Komme op i en båd  

Bemærkninger:    

Ideer: Hvis man har en lille gummibåd, som man kan tage ind i 
svømmehallen, så er det en sjov øvelse for børn at træne med 

den. 
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Gu5 Afbalancering – Arkimedes lov 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er, at barnet skal lære om de fysiske love herunder 
Arkimedes lov.  Barnet skal have forståelse for hvordan og 

hvorfor man flyder, forstå hvorfor en båd flyder og forstå 
vejrtrækningens betydning i forbindelse med afbalancering. 

 

Delemner: 5.1 Illustrering af Arkimedes lov  

5.2 Forklaring af vestens funktion  

5.3 Afbalanceringsøvelser  

Bemærkninger:   

Ideer: Til at illustrerer Arkimedes lov kan man benytte modellervoks 

som kan formes så det flyder og derved fortrænger lige så 
meget vand som det vejer og det kan samles til en klump der 
synker. 
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Gu6 Vedligeholdelse af udstyr 
 

 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Barnet skal have forståelse for, hvorfor vi skal skylle udstyr 
efter brug. Barnet skal også have kendskab til solens 
indflydelse på udstyr og hvordan man undgår skader på 

udstyret. 

 

Delemner: 6.1 Flaske og flaskeventil  

6.2 Vest  

6.3 Regulator   

6.4 Maske og dragt  

Bemærkninger:   

Ideer: 
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Gu7 Anatomi, øresqueeze 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er at barnet skal have forståelsen for luftvejene op til 
ørene og trommehinden og hvordan man undgår skader på 

ørerne. 

 

Delemner: 7.1  Basal gennemgang af ørets anatomi  

7.2 Kendskab til symptomer  

7.3 Foranstaltninger ved problemer med trykudligning  

7.4 Demonstration af øresqueeze under vand  

Bemærkninger: Til at illustrerer øresqueeze kan en øvelse være med en 
plastikflaske, hvor bunden er skåret væk og trukket over med 

en ballon i stedet. Denne ballon kan illustrerer trommehinden i 
forbindelse med neddyk. Dette forklares i overfladen og vises i 
forbindelse med dykket i bassinet.  

 

Ideer:   
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Gu8 Boyles love 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er, at barnet skal lære om de fysiske love herunder 
Boyles lov. Barnet skal have forståelsen for indflydelsen af 

vandets tryk på luftens volumen under neddykning og 
opstigning. 

 

Delemner: 8.1 Boyles lov  

8.2 Luftens udvidelse i vesten under opstigning  

8.3 Bassinøvelser, evt. med plastikflaske  

Bemærkninger: Teorien skal indledningsvis kun gennemgås så de forstår 
principperne og de efterfølgende øvelser skal illustrere det. 

Da barnet kan være fokuseret på flasken skal man være 
opmærksom på at barnet selv får trykudlignet under 
neddykket og at barnet ikke holder vejret under uddyk  

 

Ideer:   
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Gu9 Anatomi, Lungebrist 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er, at give barnet forståelse for luftens påvirkning af 
lungerne og vigtigheden af udånding under opstigning uanset 

årsag. 

 

Delemner: 9.1  Lungernes manglende evner til at udvide sig  

9.2 Bassin øvelser for at vise Boyles lov  

Bemærkninger:   

Ideer: 
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Gu10 Flora og Fauna 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er at forberede barnet på de oplevelser der venter, 
når dykning inden længe er i åbent vand.  

 

Delemner: 10.1 Repetere flora og fauna  

10.2 Lyset brydning  

10.3 Saltvand og temperaturer i havet  

10.4 Udfyldelse af logbogens bagside med observationer fra 
dyk 

 

Bemærkninger:   

Ideer: Brug af bogen ”Dyr og planter ved vores kyster”. Eksempelvis 

vandfaste fotokopier fra bogen til genkendelse under vandet. 

Man kan evt. simulere et åbenvandsdyk i svømmehallen ved at 
have vandfaste billeder af dyr og planter som udlægges i 

bassinet som barnet så kan se og man kan snakke om efter 
dykket. 
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Gu11 Vurdering af færdigheder før åbent vand 
 
 
 

Tid: 60 minutter  

Formål: Formålet er at barnet efter øvelserne selvstændigt skal kunne 
samle udstyr og tilpasse det. Endvidere skal dragten samt 

øvrigt åbentvandsudstyr være afprøvet. 

 

Delemner: 11.1 Klargøring af udstyr og dragt til åbent vand i korrekt 

rækkefølge 

 

11.2 Komme sikkert i vandet og op igen   

11.3 Kendskab til udstyret samt tilpasning af samme  

11.4 Med dragt og handsker øve:  

11.4.1 Trykudligning  

11.4.2 Skifte mundstykke  

11.4.3 Af og påtagning af maske  

11.4.4 Afbalancering  

Bemærkninger: Øvelserne foregår i bassinets dybe ende. 

Der skal lægges vægt på svømning med dragt - mere bly, 

mindre bevægelsesfrihed samt tilpasning af udstyr. 

 

Ideer: 
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Gu12 Dyk i åbent vand 
 

 

 

Tid: Mellem 15 og 25 minutters dykketid  

Formål: Formålet er, at barnet skal tilpasse de indlærte færdigheder i 
bassin til åbent vand ved dykning fra strand. 

 

Delemner: 12.1 Briefing samt klargøring og påtagning af udstyr og dragt  

12.2 Flora og fauna   

12.3 Uddykning, debriefing  

Bemærkninger: Barnet dykker med instruktør en til max 2 elever med 
mellemline. 

Efter dykket skal der være fokus på, at barnet fortæller om 
oplevelserne. 

 

Ideer:   
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Gu13 Dyk i åbent vand 
 
 
 

Tid: Mellem 15 og 25 minutters dykketid  

Formål: Formålet er, at barnet skal tilpasse de indlærte færdigheder i 
bassin til åbent vand ved dykning fra strand 

 

Delemner: 13.1 Briefing samt klargøring og påtagning af udstyr og dragt  

13.2 Flora og fauna   

13.3 Uddykning, debriefing  

Bemærkninger: Barnet dykker med instruktør en til max 2 elever med 
mellemline. 

En rolig fremtræden og fortsat nysgerrighed på at lære nyt 
skal iagttages. 

Efter tilfredsstillende gennemførelse af dette dyk, kan barnet 
få udleveret Juniordykkerbeviset i Guld. 

 

Ideer:   

 
 


