Inbjudan CMAS/SSDF Tvåstjärnig instruktörskurs
Tid: 1-3 februari 2019 med inledning via Skype 20 januari 2019
Plats: Skövde
Arrangör: S:t Helena Sportdykarklubb
Välkommen att ta nästa steg i din resa som sportdykarinstruktör hos CMAS/SSDF. Med utgångspunkt
i dina erfarenheter som enstjärnig instruktör bygger vi vidare så att du bland annat blir behörig att
examinera och certifiera dykare upp till trestjärnig kurs inklusive dykledarkursen.
För att kunna gå kursen ska du uppfylla följande krav (senast vid kursstart):
•
•
•
•
•
•

Skall vara CMAS/SSDF enstjärnig instruktör.
Skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
Skall, efter erhållandet av CMAS/SSDF enstjärnig instruktör, ha dokumenterad
utbildningserfarenhet av minst två hela enstjärniga dykkurser.
Sökandes dykerfarenhet skall omfatta minst 100 timmars dokumenterad dykning, varav
minst 70 timmar i nordiskt eller likvärdigt vatten.
Skall ha betalt instruktörsavgift för 2019.
Godkänd läkarundersökning de senaste fem åren.

Det förutsätts också att du har den enstjärniga grundkursen aktuell. Läs igenom IA2018 och notera
särskilt det nya upplägget för den enstjärniga kursen som finns där.
Kursen kostar 4 000 kronor och i priset ingår elevmaterial, lunch, fika och om du godkänns certifikat
och tvåstjärnig instruktörsstämpel.
Vi startar kursen på fredag 1 februari kl 10.00 och avslutar den senast kl 16.00 på söndag 3 februari.
Inledningen sker via Skypemöte söndag kväll den 20 januari. Du kommer att hålla en minilektion i
teori och en i praktik (bassäng) under kurshelgen. Vid inledningskvällen får du besked om vilka
minilektioner du ska hålla. Syftet med minilektionen är att se hur du utbildar i dag samt att ge
feedback på detta så att du och SSDF kan hålla en fortsatt hög nivå på vår utbildning.
För att kursen ska kunna hållas krävs minst tre elever. Det får plats maximalt åtta elever.
Kursledare är Mikael Faleke, CMAS/SSDF trestjärnig instruktör tillsammans med Daniel Persson,
CMAS/SSDF trestjärnig instruktör. Examinator från SSDF medverkar och bedömer under kursen.
Intresseanmälan görs till Mikael Faleke, mikael.faleke@gmail.com eller 0705-316 361.
Bindande anmälan ska göras senast 1 december 2018 genom att anmälningsavgiften 1 000 kronor
betalas in till kontonummer 9023.92.797.45 alternativt Swish 0705-316 361. Resterande 3 000 kronor
ska vara inbetalda före kursstart.
Behöver du övernatta i Skövde så rekommenderas Skövde Vandrarhem:
http://www.skovdevandrarhem.se/

