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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. Heref-

ter 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 fa-

rer: 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 dykkerud-

dannelse. 
 Inden dykning i åbent vand, skal der ligger en af lægeerklæring efter DSF stan-

darder 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 

 
 

Træningsforløbet – Juniordykker Bronze 
 
Formålet: 

Formålet med forløbet er, at give barnet 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. 
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.  

 
Bemærkninger:  

Undervisningen skal tilpasses til det enkelte barns alder. Træning i brugen af ABC ud-

styr 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 opstig-

ning i vandet kan foregå sikkert og kontrolleret 
 Max. dykkerdybde er 5 meter - dykning foretages langs bunden (ikke op og ned 

fritliggende i vandet) 
 Al viden trænes i kunstige omgivelser og tilpasses herefter det naturlige ele-

ment. 
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Br1 Introduktion 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at give barnet en sjov og spændende oplevelse med 

det at trække vejret under vand. Barnet må ikke blive forskræk-
ket, men derimod nysgerrig efter at lære mere. Det skal være en 

positiv oplevelse.  

Barnet skal efter øvelsen have prøvet at trække vejret i regulator 
og svømme på lavt vand.  

Delemner: 1.1 Komme sikkert i vandet og op igen ved hjælp af bassinets 
stige på lavt vand (skal kunne bunde) 

1.2 Svømning og tilpasning af udstyr 

1.3 Vurdering af barnets indlæringsevne i forhold til det videre 
forløb 

1.4 Samtale med elev og forældre om sygdom, medicin m.v. 

Bemærkninger: Det er vigtig med tillid og at tempoet afpasses, så barnet oplever 

en succes.  

Pas på at barnet ikke kommer til at fryse.  

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

Husk at tale med forældre og giv den nødvendige info om kurset. 

Ideer:  
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Br2 Grundlæggende færdigheder med ABC-udstyr 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at genopfriske barnets tidligere indlærte grundlæg-

gende færdigheder med ABC udstyr. Herunder skal der gives en 
fornemmelse for, hvor vigtigt det er at udstyret passer. 

Lektionen skal koncentrere sig om svømmestil, ned- og uddykning 
samt tømning af maske.  

Brug af udstyret kan indgå i opvarmningen i de følgende lektioner. 

Delemner: 2.1 Tilpasning af ABC udstyr 

2.2 Udspring på benene (sakse eller samlede ben) 

2.3 Finnesvømning 

2.4 Ned- og uddykning 

2.5 Trykudligning med maske på 

2.6 Masketømning liggende på lavt vand (skal kunne bunde) 

Bemærkninger: Barnet genopfrisker tidligere indlærte ABC øvelser, der er tilegnet i 

tidligere kurser eller lektioner.  

Det skal ikke nødvendigvis være 100% korrekt, og der kan lø-

bende følges op på det. 

Ideer:  
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Br3 Håndtegn 
 

 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at barnet skal øves i tegn og signaler, som der an-

vende ved flaskedykning.  

Delemner: 3.1 Brug af tegn og signaler ved forskellige øvelser og lege 

3.1.1 OK 

3.1.2 Stop 

3.1.3 Ned 

3.1.4 Op 

3.1.5 Fare 

3.1.6 Se 

3.1.7 Du/jeg 

3.1.8 Jeg fryser 

3.1.9 Problemer med vejrtrækningen / mangler luft 

3.2 Problemer med trykudligning 

Bemærkninger: Tegn og signaler trænes ved små opgaver gennem hele lektionen. 

Ideer:  
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Br4 Komme i og ud af vandet 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at træne barnets færdigheder i overfladen, således at 

entring og udstigning af vandet kan ske sikkert fra både strand og 
mole. 

Delemner: 4.1 Klargøring af udstyr  

4.2 Sikre opdrift 

4.3 Signaler i overfladen 

4.4 Komme ud af vandet – fra strand eller bassin m.m. 

 4.5 Aftage udstyr i rigtig rækkefølge og give til overflademand-

skab 

Bemærkninger:  

 

Ideer:  
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Br5 Afbalancering 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at træne barnets evne til afbalancering i den lave ende 

med vest, bly og vejrtrækning. 

 

Delemner: 5.1 Klargøring af udstyr  

5.2 Afbalancering med vest, med bly og vejrtrækning 

5.3 Brug af tegn og signaler under vandet 

Bemærkninger: Barnet udfører afbalanceringsøvelser en til en med instruktør. 
Øvelser foregår i den lave ende. 

Ideer:  
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Br6 Første færdigheder med flaskeudstyr 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at barnet skal opleve klargøring af flaskeudstyret samt 

funktionskontrollet heraf. Endvidere skal barnet indskærpes vigtig-
heden af kontrollen. 

Delemner: 6.1 Klargøring af udstyr i korrekt rækkefølge 

6.2 Funktionskontrol af udstyr 

6.3 Sikker entring samt opstigning af vandet ved hjælp af en 

stige en bassinets lave ende (skal kunne bunde) 

6.4 Rolig og kontrolleret vejrtrækning på lavt vand – skal selv 

kunne svømme rundt hvor man kan bunde 

Bemærkninger: Det er vigtigt med tillid og at tempoet er afpasset.  

Vær opmærksom på om børnene ikke kommer til at fryse.  

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

Ideer:  
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Br7 Masketømning 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at barnet skal kunne lave maske tømning. 

Endvidere skal færdighederne i klargøring samt efterfølgende ad-
skillelse og skylning af udstyr repeteres 

Delemner: 7.1 Klargøring af flaskeudstyr i korrekt rækkefølge  

7.2 Tømning af maske liggende på lavt vand (kan bunde) 

7.3 Trykudligning med maske på, luft ud gennem næsen med 

maske på (vi er nu på dybere vand) 

7.5 Bevæge sig i flere retninger under vandet (vandret, lodret, 

på skrå) 

Bemærkninger: Øvelserne foregår i bassinets dybe ende (ca. 3-4 meter).  

Ideer:  
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Br8 Vejrtrækning under vand 
 
 

 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er, at barnet selv skal prøve at tage mundstykke ud og 
sætte det i igen og tømme det for vand. 

Endvidere skal færdighederne i klargøring samt efterfølgende ad-

skillelse og skylning af udstyr repeteres. 

Delemner: 8.1 Klargøring af udstyr i korrekt rækkefølge 

8.2 Forklaring af udstyrets virkemåde 

8.3 Åbne munden under vand 

8.4 Tage mundstykke ud og erstatte med nyt under vand 

8.5 Rolig og kontrolleret vejrtrækning under vandet 

8.6 Kunne bevæge sig roligt under vandet 

Bemærkninger: Øvelserne i vandet foregår en til en. 

Barnet skal prøve at samle udstyret, medens juniortræneren ser 

på. 

Alle øvelser foregår i den lave ende af bassinet. 

Ideer:  
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Br9 Oplevelser og indtryk i åbent vand, Fauna 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at forberede barnet på de oplevelser der venter, når 

dykning inden længe er i åbent vand.  

Endvidere skal færdighederne i klargøring samt efterfølgende ad-

skillelse og skylning af udstyr repeteres. 

Delemner: 9.1 Klargøring af udstyr  

9.2 Kendskab til fauna 

9.4 Hvad kan jeg røre ved i havet 

9.5 Hvad kan jeg spise fra havet 

Bemærkninger: Der skal gennemgås ting som, hvad der svømmer og hvad der 
ikke svømmer. Hvad er giftigt og hvad er ikke. 

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

vandfaste fotokopier fra bogen til genkendelse under vandet. 

  



 

Træningsprogram – CMAS Juniordykker Bronze – vers. 2016-1 
Side 13 af 16 

Br10 Oplevelser og indtryk i åbent vand, Flora 
 
 
 

Tid: 60 minutter 

Formål: Formålet er at forberede barnet på de oplevelser der venter, når 

dykning inden længe er i åbent vand.  

Endvidere skal færdighederne i klargøring samt efterfølgende ad-

skillelse og skylning af udstyr repeteres. 

Delemner: 10.1 Klargøring af udstyr  

10.2 Kendskab til flora 

10.4 Hvad kan jeg røre ved i havet 

10.5 Hvad kan jeg spise fra havet 

Bemærkninger: Der skal gennemgås ting som, hvad er giftigt og hvad er ikke. 
Hvad kan spise. 

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

vandfaste fotokopier fra bogen til genkendelse under vandet. 
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Br11 Vurdering af færdigheder til 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 ræk-
kefølge 

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 Tømning af maske 

11.4.4 Bevæge sig i flere retninger under vandet (vandret, lodret, 
på skrå) 

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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Br12 Dyk i åbent vand 
 
 
 

Tid: Mellem 15 og 25 minutters dyktid 

Formål: Formålet er, at barnet skal tilpasse de indlærte færdigheder i bas-

sin til åbent vand ved dykning fra strand. 

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

12.2 Entring i åbent vand  

12.3 Brug af tegn og signaler  

12.4 Afbalancering 

12.5 Flora og fauna  

12.6 Uddykning, debriefing 

Bemærkninger: Max. dybde er 3 meter. 

Barnet dykker første gang i åbent vand med instruktør en til en. 

Efter dykket skal der være fokus på, at barnet fortæller om ople-

velserne. 

Ideer: 
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Br13 Dyk i åbent vand 
 
 
 

Tid: Mellem 15 og 25 minutters dyktid 

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 Tage mundstykket ud og erstattet med nyt 

13.3 Tømning af maske 

13.4 Opstigning, sikre opdrift 

13.5 Flora og fauna  

13.6 Uddykning, debriefing 

Bemærkninger: Max. dybde er 5 meter. 

En rolig fremtræden og fortsat nysgerrighed på at lære nyt 

skal iagttages. 

Efter tilfredsstillende gennemførelse af dette dyk, kan barnet 

få udleveret Juniordykkermærket i bronze. 

Ideer:  

 


