Haderslev Dykkerklub
Tilmelding:
□
□
□
□
□
□
□
□

Junior (snorkeldykker)
Senior (snorkeldykker)
Senior (flaskedykker)
Passiv
Dansk Sportsdykker Forbund
CMAS* dykkeruddannelse
CMAS** dykkeruddannelse
CMAS*** dykkeruddannelse

Har dykkercertifikat: _______________
Fornavn: ___________________

Efternavn:__________________________

Adresse: ________________________________________________________
Postnr: ____________________

By: ______________________________

Telefon: ___________________

Mobiltelefon: ______________________

Fødselsdato: ________________

E-mail: ____________________________

Jeg erklærer at jeg er bekendt med Haderslev Dykkerklubs
sikkerhedsregler for dykning og vil overholde disse.
Reglerne er beskrevet på bagsiden.

Jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Haderslev Dykkerklub.
Jeg ønsker at min mail adresse og mit mobiltelefonnr udleveres til medlemmer af Haderslev
Dykkerklub, for at de kan kontakte mig angående dykkerture osv.

____________________________
Sted/Dato

____________________________
Underskrift

Haderslev Dykkerklubs sikkerhedsregler for dykning

Nedenstående regler skal overholdes af alle medlemmer af Haderslev dykkerklub under alle former
for dykning.
-

Solodykning er ikke tilladt. Linedykning kan accepteres, men bør om muligt undgås.

-

Mellemline skal altid bruges på alle dykninger, men skal være frivillig hvis der foretages
dykninger der kræver dekompression eller hvis dykkeren har erhvervet certifikat hvor man
er uddannet til at ”klare sig selv”, udstyret skal opfylde kravet til at kunne ”klare sig selv” (2
separate systemer, f.eks. 2x10 med isolationsmanifold) desuden er det et krav at man har
dekobøje og linehjul med under en sådan dykning. Det ”frie valg” starter ved Advanced
nitrox certifikat hvor man lærer de nødvendige færdigheder.

-

Overfladebøje skal benyttes ved alle dykninger til max 30 meter, undtagen vragdyk og
huledyk.

-

Ved dykninger der kræver dekostop, skal der medbringes dekobøje og linehjul.

-

Dykkere med CMAS* eller tilsvarende må max dykke til 18 meters dybde.

-

Dykkere med CMAS** eller tilsvarende må max dykke til 39 meters dybde uden planlagt
dekompression.

-

Dykkere med CMAS*** eller tilsvarende må max dykke til 45 meters dybde og med
maksimalt 20 minutters planlagt dekompression.

-

Alle dykninger over 45 meter skal foregå med trimix, og dykkeren skal have certifikat hertil.

-

Minimums udstyrskrav til dykning er afbalanceringsvest, kniv, snorkel, lav for luft alarm,
manometer, dybdemåler, ur/tidsmåler. Der anbefales 0,4 liter flaske, octopus, reservesystem
og kompas. Flasken skal være efterset en gang årligt i klubben.

-

Nye medlemmer af Haderslev Dykkerklub skal gennemføre et ”introduktionsdyk” (med en
klubinstruktør eller en af klubinstruktøren udpeget person) før de må dykke med andre
medlemmer i Haderslev Dykkerklub. Dykket har til formål af vise at det nye medlem kan
dykke på sikker vis.

-

Dykkerflaget skal altid være sat under dykning.

Yderligere henvises til DSF’s sikkerhedsregler.

