CMAS Sportsdykkerbeviser.
CMAS er verdensorganisation for sportsdykkere.
Dansk Sportsdykker Forbund er den danske afdeling, som Islev Sportsdykker Klub
er medlem af. Gennem forbundet er vi medlem af Danmarks Idræts Forbund. En helt
igennem demokratisk og brugerstyret organisation. CMAS Sportsdykkerbeviser
giver adgang til dykning med luftapparat over hele verden.
Efter endt uddannelse er en CMAS * Sportsdykker,som er begynderbeviset
kvalificeret til deltage i organiseret dykning i åbent vand med erfarne sportsdykkere.

KURSUS OMFANG
Ca. 80 timer. Indendørs og udendørs.
Indendørs starter vi lige efter nytår med teori og praktik og slutter i maj.
I foråret begynder vi i åbent vand og slutter i Kristi Himmelfartsdagene.
Har du gennemført alle kursusmoduler, har du Sportsdykkerbevis 1. juni.
Hvornår der er Praktik , Teori og Åbent vands-dykning står i en plan, som du får før
kurset starter. Der bliver mulighed for 1. hjælp med hjertemassage.

Helbredsattest
For at få et CMAS Sportsdykkerbevis skal du gennemgå en godkendt helbredsundersøgelse, som er en tryghed for dig selv, og dem du dykker med, at du ikke
fejler noget, som kan skabe problemer når du dykker.
Du får udleveret attesten når kurset starter. Prisen for lægeundersøgelsen er ikke
med i kursusprisen fordi prisen kan forhandles med den enkelte læge. Er der
tilslutning arrangerer klubben en fælles lægeundersøgelse ved en dykkerlæge til
aftalt pris.

PRIS
CMAS Sportsdykker kursus til 1*:

Kr. 2700,00

Prisen omfatter et samlet kursus med undervisning indendørs med indbygget
dykketeori, kontingent for 1 år, som omfatter en særlig Dykkerforsikring,
undervisningsmaterialer, lån af personligt udstyr til indendørs brug, kursus i åbent
vand, medlemskab af forbundet og bevisudstedelse.

OPTAGELSESKRAV
Du skal kunne svømme ved kursusstart.

FORÆLDRE OG ORIENTERINGSMØDE
Før kursusstart holder vi et møde med alle deltagere orienterer grundigt om vilkår og
muligheder i kursus og i dykning. Mødet er i december.

UDSTYR OG HVAD KOSTER DET
Under hele kursus er udstyret med i kursusprisen. Dragt er undtaget. Vi har et antal
dragter til lån/leje. Men da pasformen er afgørenden er der ingen garanti.
Vi arrangerer indkøb hos en god forhandler. Vent til du har et godt grundlag for køb.

HVAD GØR VI
Vi træner neddykning, svømmeteknik, afbalancering, brug af alternativ luftforsyning,
deling af luftudstyr (makkeråndning) , makkerredning, tømning af maske og snorkel
og meget meget mere. Målet er at udstyret føles som en del af dig selv, så din
undervandsverden er din bedste ven.
Vi træner til CMAS*/** eller *** i det samme undervisningsforløb. Derfor kan du opleve at være sammen med mere erfarne i din uddannelse som kan give dig ekstra
tilskud i dit kursus. De mere erfarne har ekstra øvelser og lektioner, de skal leve op
til.
Beviset får man, når man har nået den viden og færdighed der skal til.

NÅR BEVISET ER I LOMMEN SKAL VI DYKKE
Vi arrangerer dykkerture hele året med brug af vore 2 både. Vi tager også til
udlandet.
Læs om programmet og reglerne på hjemmesiden.

Information og tilmelding:
Sune Fuglsang
Tlf.: 29 92 46 03
Mail: fuglsang3@gmail.com

Sports Dykning
Vil du lære at dykke med luft i havet??

Eller
Peter J. Christensen
Tlf.: 22 33 75 21
Mail: peterjuneauc@gmail.com

www.islevdyk.dk
Se meget mere på siden

-og er din alder over 13 år?
Så har vi et dykkerkursus for dig!

Begynd din karriere i havet her!!!
Træning hver torsdag: Dykkerteori: 18.15-19.30
Praktisk dykning i bassin:19.40- 21.50
Kursus 2014 / 2015 til

CMAS Sportsdykkerbevis

På vraget Le Grec i Middelhavet 42m

