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Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig eleven har, før der 
udstedes et CMAS tørdragtsdykkercertifikat. De bindende krav er DSF’s implementering af 
CMAS-standard “CMAS Dry Diving Suit Standards and Requirements (VERSION 2009/00) 
(BoD 166)” 
 
Dykkeren skal have en klar forståelse af, hvad der er involveret i dykning med en tørdragt, 
hvis en person ikke tidligere har dykket i tørdragt eller har til hensigt at købe en tørdragt. 
 
Forudsætninger 
 

1. Kursisten skal have et CMAS 1-stjernet sportsdykkercertifikat eller lign. 
a. Kurset kan afholdes i forbindelse med et CMAS 1-stjernet kursus 

2. Kursisten skal have en af Dansk Sportsdykker Forbund godkendt helbredserklæring 
der er mindre end 2 år gammel 

3. Kursisten skal underskrive en uddannelsesaftale – for mindre årige skal der 
ligeledes være underskrift fra værge. 

 
Viden 
Dykkeren skal have en klar forståelse af tørdragtens formål og anvendelsesområder. 
Dykkeren skal have en grundlæggende forståelse af tørdragtens opbygning og kendskab 
til variationsmulighederne og deres fordele og ulemper. 
Dykkerens skal have en forståelse af betjeningen af tørdragten og de forskellige 
nødprocedurer. 
 
Færdigheder 
Dykkeren skal kunne udvælge en tørdragt i korrekt størrelse og være bekendt med 
betjeningen af ventiler, lynlåse og manchetter. 
Dykkeren skal være i stand til at håndtere nødsituationer opstået under dykning på grund af 
brugen af tørdragt. 
 
Krav for beståelse 
Dykkerens færdigheder bedømmes løbende gennem kurset gennem øvelser og opgaver.  
Dykkerens viden og forståelse af ovenstående områder testes ved en mundtlig overhøring 
udarbejdet af instruktøren eller af Teknisk Udvalg under Dansk Sportsdykker Forbund. 
Dykkerens færdigheder kan bedømmes løbende gennem kurset. 
 
Teknisk udvalg har udarbejdet et vejledende eksempel på et undervisningsforløb, der sikrer 
at eleven får lejlighed til at lære og demonstrere den nødvendige viden og færdigheder. 
Eksemplet kan ses på de følgende sider. 
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Bindende krav til instruktører, der uddanner CMAS tørdragtsdykkere. 
Instruktøren skal som minimum have et gyldigt CMAS 1-stjernet instruktørcertifikat samt 
minimum 20 tørdragtsdyk. 
 
Uddannelsen skal foregå i en klub under Dansk Sportsdykker Forbund, i et dykkercenter 
eller lignende med en skoleaftale med Dansk Sportsdykker Forbund eller i et registreret 
CMAS Dykkercenter. Hvis kurset afholdes i forbindelse med et CMAS 1-stjernet kursus, så 
kan certificeringen ikke ske før dette er afsluttet. 
 
 
Lektioner 
 
Teorilektioner  Praktiklektioner 
     
TD_T1 Introduktion til uddannelse  TD_P1 Af- og påtagning af dragt 
     
TD_T2 Gennemgang af dragt  TD_P2 Brug af dragt 
     
TD_T3 Brug af dragt  TD_P3 Nødprocedure 
     
TD_T4 Vedligeholdelse  TD_P4 Dyk 
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Introduktion til kurset TD_T1 
 
 
Tid: 15 min. 

  

Formål: At introducere kursisten til kurset og sikre instruktøren at kursisten 
opfylder alle formelle krav for deltagelse. 
At give kursisten en klar forståelse af tørdragtens formål og 
anvendelsesområder. 
 

Delemner: • At introducere kursets instruktører: 

• Navn, Certifikat 

• Erfaringsbaggrund for at undervise på kurset 
 

• At give kursisten et overblik over kurset: 

• Varighed 

• Kursusplan 

• Nødvendigt udstyr 

• Krav til at bestå kursus 
 

• At tjekke om kursisten opfylder de formelle krav til deltagelse på 
kurset: 

• Medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund 

• Prøvekrav til CMAS tørdragtscertifikat 

• Gennemgang af de bindende krav 

• Helbredserklæring 

• Underskrift af undervisningsaftale 
 

• Formål og anvendelsesområder for en tørdragt, herunder fordele 
og ulemper ved tørdragt 

 
Bemærkninger: Hvis kurset afholdes i forbindelse med en dykkedag, så bør 

introduktionen klares inden. 
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Gennemgang af tørdragt TD_T2 
 

 

Tid: 
 

45 min. 

  

Formål: At give kursisten kendskab til forskellige typer af tørdragt. Herunder 
materialer, konstruktioner og ekstra udstyr 
 

Delemner: 1. Materialetyper til dragt 

• Gummi 

• Neopren /Komprimeret neopren 

• Trilaminat, GoreTex og lign 
2. Manchettyper 

• Latex, Silikone og neopren 

• Brug, Tilpasning,  
3. Åbningstyper 

• Frontåbning skrå eller vandret 

• Rygåbning 

• Lynlåse (Plastik eller metal) 
4. Hætte 

• Løs eller fast 
5. Reguleringsventiler 

• Indblæsning 

• Udluftning 
6. Støvler 

• Løs eller fast 
7. Ekstra udstyr 

• Seler 

• Lommer 

• Tørhandsker  

• Tisseventil (P-valve) 

• El-varme 

• Ankelbly 

• Gators 
Bemærkninger  
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Brug af dragt TD_T3 
 
 
Tid: 45 min. 

  

Formål: At lære kursisten hvordan man tager en tørdragt på, og hvordan 
man bedst opbygger lagdeling for isolering under dragten.  
 

Delemner: 1. Lagdeling 
- Undertøj 
- Termotøj 

2. Iklædning af tørdragt 
- Frontlynlås/ryglynlås 
- Manchetter latex/neopren 

3. Pasform 
- Manchetter 
- Skridtlængde 
- Rækkevidde, Bag nakken og på tværs 

4. Betjening og kontrol af ventiler 
- Indblæsning 
- Udluftning 
- Tisseventil 

 
Bemærkninger:  
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Vedligeholdelse af tørdragt TD_T4 
 
 
Tid: 30 min. 

  

Formål: At gøre kursisten i stand til at vedligeholde en tørdragt og lave 
simple reparationer. 
 

Delemner: 1. Smøring af lynlås 
2. Manchetter 
3. Vask 
4. Tørring af tørdragt 
5. Pakning af tørdragt 
6. Lapning 

 
 

Bemærkninger: Afholdes efter dykkene 
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Af- og påtagning af tørdragt TD_P1 
 
 
Tid: 15 min. 

  

Formål: At lære kursisten at tage en tørdragt på og efterfølgende aftage 
den på en sådan måde at dragten ikke slides unødigt.  
 

Delemner: 1. Håndtering af manchetter 
- Latex vs neopren 

2. Brug af seler 
3. Lukning af lynlås 
4. Skridtstrop 
5. Vådhandsker vs tørhandsker 

- Trykudligning til tørhandsker 
 

Bemærkninger:  
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Brug af dragt TD_P2 
 
 
Tid: 30 min 

  

Formål: At træne kursisten i betjening af tørdragten.  

 

 

Delemner: 1. Kontrol af ventiler på land 
2. Afbalancering af blymængde 
3. Indblæsning af luft 
4. Udluftning 

- Automatisk og manuelt 
5. Af- og på montering af feederslange 
 

Bemærkninger:   
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Nødprocedure TD_P3 
 
Tid: 45 min 

 

Formål: At træne kursisten i forskellige nødprocedure ved situationer der kan 
opstå under dykning af tørdragten.  
 

Delemner: 1. Mens du er neutralt svævende på dybden, skal du betjene både 
indblæsnings- og udluftningsventiler og samtidig finde ud af om 
dragten kan udluftes hurtigere end den kan fyldes med luft. Det 
vil være nødvendigt at have udluftningsventilen på det højeste 
punkt, når du begynder denne øvelse. Vær forberedt på at lukke 
overskydende luft ud hurtigt ved halskraven, hvis du begynder at 
stige hurtigt opad. 
 

2. Simuler at en indblæsningsventil sidder fast i åben position ved 
at trykke ventilen ind, tag derefter slangen af og luk 
overskydende luft ud af dragten. Første gang kort og derefter i 
længere tid. Instruktøren kan også trykke på ventilen. Den 
korrekte procedure er, at eleven trykker på sin egen dumpventil 
med den ene hånd og afmontere slange på den anden hånd. 

 
3. Mens du ligger på dybden med hovedet nedad, skal du langsomt 

komme luft i dragten, indtil du begynder at glide op med hovedet 
nedad. Prøv at svømme nedad, vend rundt og tøm dragten. 
 

4. Gentag øvelsen hvor du i stedet slår en forlæns kolbøtte, 
baglæns kolbøtte og eller drejer til siden. Følgende øvelser må 
KUN udføres i et kontrolleret miljø – dvs. en pool eller på lavt og 
beskyttet vand under direkte opsyn af en dykkerinstruktør. 
 

5. Kom igen luft i din dragt på lav dybde, indtil du begynder at flyde 
opad. Træk derefter dine knæ op til brystet og manøvrer dig til en 
position, hvor dine arme og ben kan spredes ud i en faldskærms 
position. Træk vejret kontinuerligt, pust godt ud og udfør 
opblæsningen for at prøve, hvordan et fuldstændigt tab af 
opdriftskontrol føles. Denne øvelse må kun udføres på lavt vand. 
Man kan få trykfaldssyge ved en opstigning hurtigere end 10 
meter pr. minut, men det vil ikke udgøre en trussel her. Denne 
øvelse skal udføres i løbet af det første dyk på dagen og ikke 
midt i en flerdages dykketur. 
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6. Med lukkede øjne og knælende på bunden på tre meters dybde, 
aftager en makker dit vægtsystem. Se om du kan fange det, før 
det falder og se også om du kan holde dig nede og gribe 
vægten, før du flyder op til overfladen. Husk at ånde ud 
kontinuerligt, hvis du skulle flyde op til overfladen 
 

Bemærkninger:  Dybde maks. tre meter. 
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Dykning TD_P4 
 
 
Tid: 30 min 

 

Formål: At øve kursisten i almindelig tørdragtsdyk i åbent vand på dybder, 
der vil kræve trykudligning af dragt under dykket  
 

Delemner: 1. Dyk ned til en dybde uden at puste luft i din dragt, indtil du 
mærker følelsen af “squeeze”. Kom kun lige luft nok i 
dragten til den ikke klemmer mere. Denne øvelse vil også 
hjælpe dig med at finjustere afvejning til din dragt. 

 
Bemærkninger:  Dybde mindst 10 meter 

 
 
 


