
Velkommen hos os 
Islev Sportsdykker Klub blev stiftet i 
februar 1986, og er beliggende på  Islev 
Skole lige ved siden af Islevbadet hvor vi 
træner inden-dørs. 
 
Klubben er medlem af Dansk 
Sportsdykker Forbund og Verdens-
organisationen  CMAS. 

           
Alt arbejde med klubben og dens 
aktiviteter er på frivillig basis, non profit. , 
under ledelse af en valgt bestyrelse og 
forskellige udvalg. 
 
Klubben driver en stor ungdoms-afdeling 
og har igennem et samarbejde med 
Rødovre Ungdomsskole mange unge 
medlemmer.   
 
Dykkerforsikring 
Aktive medlemmer er automatisk dækket 
af forbundets dykker-forsikring i hele 
verden. 

  
Kurser og certifikater. 
Du kan være medlem hos os, som blot 
interesseret, som motionist, eller som 
sportsdykker med certifikat. Vil du gerne 
have certifikat, afholder vi hvert år 
kursus til CMAS*- og CMAS** 
Sportsdykkercertifikat. Ligeledes 
afholder  vi kursus for børn  til 
Snorkeldykkercertifikat. Børnene kan 
også dykke med luftapparat. 
Certifikaterne er godkendt  af 
Verdensorganisationen  CMAS og 
gælder over hele verden. 
 
Andre certifikater  
Du er velkommen til at dykke med os 
hvis du har en anden type certifikat end 
CMAS. Det der tæller er at du som 
dykker har den erfaring der er fornøden, 
til den type dykning du gerne vil deltage 
i. Logbogen er her et vigtigt instrument. 
 
 
 

Hvad koster det? 
Er du voksen aktiv sportsdykker, koster 
dit medlemskab af Islev Sportsdykker 
Klub 535,- kr. pr. halvår. For beløbet kan 
du træne 3 dage hver uge i Islevbadet, 
benytte klubbens fælles udrustning som 
bus, gummibåd med motor, radioudstyr 
mv. Dykkerture afregnes i hvert enkelt 
tilfælde til kostpris – dvs kørsel, 
brændstof, billetter mv.  

Er du ung mellem 15 og 23 år betaler du 
335,- kr. pr. halvår for disse rettigheder. 
Satsen er 175,- kr. hvis du er 8-14 år og 
50,- hvis du er yngre.  
Passive og de der gerne vil svømme i 
hallen sammen med os betaler 195,- kr. 

 



Når du dykker med os 
Vil du gerne deltage i en dykkertur med 
os er det rart for dig at kende vore 
grundsætninger: 
 

 Dykningen er organiseret. Dvs. at 
der er en dykker- ledelse, 
planlægning og sikkerhedsgrej 

 Der dykkes efter Dansk 
Sportsdykker Forbunds regler om 
sikker dykning. 

 Der dykkes efter DSF-godkendt 
tabel. 

 
Klubbens dagligliv 
Indendørs træning 
Der er træning i Islevbadet på de dage 
der er anført herunder.  Du er 
velkommen til at besøge os  her gratis til 
en begyndelse. Hvis du ønsker, 
arrangerer vi et prøvedyk. 
 
Mandage kl. 17.00 – 18.00 
Mandage kl. 20.00 – 21.50  
Torsdage kl. 19.40 -  21.50 
Fredage   kl. 17.30 – 19.10 
Islevbadets adresse er. 
Nørrevangen 8, 2610 Rødovre. 
 
Klublivet 
Vi holder klublokalet åbent i forbindelse 
med træningstiderne, og selvfølgelig 
klubbens højtider og fester mv.  
 

 
Klublokalets adresse er: 
Islevbrovej 44, 2610 Rødovre 
(dør om dør med Islevbadet) 
 
Du kan kontakte os 
Du vil sikkert gerne vide mere. Derfor er 
du meget velkommen til at henvende dig 
til en af os: 
 
Formand: 
Sune Fuglsang Tlf. 29 92 46 03 
 
Næstformand: 
Torben Z Marstrup Tlf. 22 34 90 22 
 
Kasserer:  
Anne-Marie Sejer Tlf. 21 80 28 01 
 
Uddannelse og kurser: 
Sune Fuglsang Tlf. 29 92 46 03 
 

 
 
 
Prøv vor hjemmeside: 

www.islevdyk.dk 

 

Din nye 
dykkerklub! 
 
 

    

 
 
 
Islev Sportsdykker Klub 

Dyk med os!!! 


