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Sportsdykkerens oktober udgave 2015. 
 
Tæt På konkurrencen 

Sportsdykkeren.  Har du en Tæt På episode du gerne vil dele, men blot har svært ved at 
få I 2015 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der 
offentliggøres i skrevet teksten, så hjælper vi gerne med dette. Vi kan alle lære af 
hændelserne, derfor vil vi gerne have dine oplevelser.  
Send dem til tu-sikkerhed@sportsdykning.dk.  
 
HUSK en Tæt På hændelse er ikke kun når det går galt, men alle utilsigtede hændelser. 

 
 Transport af dykkerflasker  

 
Der er kommet en ny bekendtgørelse på området den 8. juli 2015, men ikke noget der 
har praktisk betydning for den FAQ vi har udgivet om transport og opbevaring af 
trykflasker.  
Find den og andre på www.sportsdykning.dk under Teknisk udvalg/publikationer/Ofte 
stillede spørgsmål. 

 
Forældelse af Snorkelinstruktørcertifikater 

Teknisk Udvalg har besluttet at følge standarden for alle instruktørcertifikater og indføre 
tidsbegrænsning på snorkeldykkerinstruktørcertifikater med virkning fra 1/1 2016, i 
lighed med den praksis der gælder for de øvrige instruktørcertifikater. 
Det vil sige, at de der er certificeret tidligere end 31/12 2015, skal have deres certifikat 
fornyet inden udgangen af 2020. 
Betingelsen for at få fornyet sit certifikat er, at man har deltaget på et af Teknisk Udvalgs 
instruktørseminarer eller et snorkeldykkerseminar mindst en gang inden for en 5 års 
periode. 
 
Hvis man ikke har deltaget i et seminar inden for en 5 års periode, vil 
instruktørcertifikatet ikke mere være aktiv. 
For at få aktiveret sit certifikat skal man deltage i et instruktørkursus, der svare til det 
niveau man tidligere havde. 

 
Dykkerlederkursus i Roskilde 

I maj var Roskilde Frømands Klub (RFK) vært ved et dykkerleder kursus, der var 16 tilmeldte, men 
afbud gjorde at 14 deltagere gennemførte kurset. TU stillede med de nødvendige Instruktør 
Trænere, hvoraf de fleste kom fra RFK 
 
Ud over deres RIB stillede klubben deres lokaler til rådighed, således at der var mulighed for at 
alle kunne overnatte i klubben, dette var med til at holde prisen på kurset nede, og deltagerne 
havde det efter sigende vildt hyggeligt.  
Der blev grillet og spist udendørs hver aften, med store roser til kokken.  

mailto:tu-sikkerhed@sportsdykning.dk
http://www.sportsdykning.dk/
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Kursisterne oplevede flere stress fyldte situationer, hvor deres planlægning, organisation og 
lederskab blev udfordret. Ved kursets afslutning var den generelle tilbage melding at det havde 
været lærerigt, og sat mange tanker i gang hos deltagerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TU takker RFK for det vellykkede arrangement, og vil gerne opfordre andre klubber til at følge 
eksemplet, med at arrangere kurser i egen klub.  

 
Klubbesøg hos Randers Sportsdykkerklub. 

Teknisk udvalg har været på besøg hos Randers Sportsdykkerklub i juni måned. 
 
Besøget startede med en præsentation af os fra TU til den halve snes, der var mødt op denne 
aften. 
Vi efterlyste en person til at indgå i TU og stå for opgaven med juniordykning. Desværre var der 
ingen der tog udfordringen op. 
Opfordringen er hermed givet videre her i bladet, så er du personen der vil arbejde med udvikling 
af juniordykning, må du endelig kontakte os. 
 
Der blev talt om mange forskellige emner, f.eks.  

- Kompetencer for Juniortrænere 1, 2 og 3., hvem må hvad.  
- Aktiviteter på Forbundets hjemmeside, eller mangle på samme. 
- Gennemgang af den modul opbyggede uddannelse for CMAS 3.  
- Der var ros til seneste Instruktør seminar i Vingsted centeret, og indholdet med både workshops 

og svømmehal.  
- Er en UV jæger en svømmer eller en dykker? I TU mener vi, at hvis man er iført udstyr til at dykke 

under vand eller udfører dyk uden ekstra udstyr, så udfører man dykning. 
 
TU takker Randers Sportsdykkeklub for deres rolle som vært ved arrangementet.  
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Teknisk instruktør seminar 
TU inviterer alle tekniske instruktører* til et endagsseminar med temaet: 
 

”Tekniske dykkeruddannelser, Hvad sker der, hvor vil vi hen” 
 
Formålet med seminaret er:  

- At oplyse, hvad der rører sig i Teknisk Udvalg og CMAS.  
- At afdække, hvilke behov der er blandt jer instruktører? 
- Uddannelser 
- Materialer 
- Visioner 
- Finde konkrete strategier for disse behov 
- Hvor vil vi gerne have tekniskdykning i DSF hen i fremtiden? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminaret er gratis og afholdes i Roskilde Frømandsklub, den 24/10 2015 klokken 10:00.  
 
Af hensyn til den praktiske del skal du tilmelde dig senest den 16/10 2015.  
Tilmelding foregår via kalenderen på DSF’s hjemmeside. 
Eventuelle spørgsmål sendes til Rune Platz tu-tekdyk@sportsdykning.dk  

 
 

 
 

 


