ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR CMAS/SSDF
* * * * DYKCERTIFIKAT
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer:

Postadress:

Tfn bostad:

Tfn arbete:

E-postadress:
Förening:

Medlem i SSDF sedan:
Förtroendeuppdrag i förening:

Förtroendeuppdrag i distrikt:

Erhöll första dykcertifikat år:
Erhöll  dykcertifikat år:
Övriga dykcertifikat (förutom * ,**, ***):

Totalt antal loggbokförda dyk:
Antal loggbokförda dyk sedan erhållet * * * * dykcertifikat:
Antal loggbokförda dyk senaste 12 månaderna:
Fördelning på de senaste 100 dyken (t ex djup-, natt-, vrakdyk):

Övriga meriter inom sportdykning:

Motivering (lång motivering lämnas som bilaga):

Att de angivna uppgifterna stämmer intygas av undertecknad
Dok ID: Ansökan CMAS/SSDF
Utfört av: TK
 dykcertifikat
Senast ändrat: 2017-11-08

Version 3
Status: Fastställd

Ort och datum:

Underskrift:
Namnförtydligande:
Funktion (instruktör/ordförande i klubb, distrikt eller förbund):

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR * * * * DYKCERTIFIKAT
Definition
En **** dykare som genom sin förmåga understödd av bred erfarenhet har uppnått en högre
kunskapsnivå än genomsnittet. Han/hon anses vara kompetent till att kunna leda andra dykare och
sportdykning i avseende att utföra mer avancerade uppdrag eller projekt i förbundets anda och enligt
förbundets målsättning.
Förutsättningar
• Skall ha innehaft CMAS/SSDF **** dykcertifikat i minst 2 år.
• Skall vara och ha varit medlem i en förening som är ansluten till SSDF i minst 5 år.
• Skall ha genomfört minst 100 dyk efter erhållandet av det **** dykcertifikatet. Dyken ska vara
loggbokförda och av varierande slag såsom mörkerdyk, upprepade dyk, isdyk, vrakdyk och
djupdyk.
Minimikrav av kursinnehåll
Det är inte meningen att man ska uppnå denna nivå enbart genom att närvara vid en kurs med
fastställt innehåll. Istället bör summan av en gedigen erfarenhet som förvärvats över en längre period
tillsammans med ett brett verksamhetsområde och goda kunskaper i gällande Normer & Krav vara
avgörande.
Bedömning
Dykaren måste kunna påvisa sin kunskap i handhavande av organiserade dykutfärder och andra
dykaktiviteter med särskild tonvikt på stressiga och akuta nödsituationer. Dykaren måste kunna påvisa
sin kompetens i ett givet specialområde eller i någon annan disciplin såsom marinbiologi,
marinarkeologi, UV-foto etc.
Bedömningen görs på nationell nivå av SSDF:s Tekniska kommitté.

SSDF:s noteringar

Ansökan inkom:

TK:s beslut:

Tillstyrkes

Certifikat utfärdat den

Avstyrkes

Signatur:

Certifikatsnummer:

Dok ID: Ansökan CMAS/SSDF
 dykcertifikat

Utfört av: TK
Senast ändrat: 2017-11-08

Version 3
Status: Fastställd

