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Uddan dig – For en sikkerheds skyld
Her i foråret tilbyder Dykkergitte.dk to kurser som handler om
dykkersikkerhed; Iltkursus og Rescue Diver.

Dykning er ikke nogen farlig sport, blot man tager sine forholdsregler og
dykker indenfor sine begrænsninger. Vi ved alle, hvilken slags dykning vi er
uddannet til at lave, og holder man sig indenfor disse grænser er dykning i sig
selv ikke farligt.

Men der sker alligevel ulykker. Desværre. Selvom det ikke er ofte, de sker, er
det altid rart at vide, hvad man skal gøre i tilfælde af at der sker en ulykke. Det
skaber mere tryg og sikker dykning, at så mange som overhovedet muligt
kender til førstehjælp i forbindelse med dykkerulykker. Det er også rart at vide
med sig selv, at man er i stand til at hjælpe.

Dykkerulykker kan ske herhjemme i danske farvande eller på ferie i udlandet.
Selvom man ikke er ansvarlig for ture eller andre dykkeraktiviteter, og selvom
man ikke dykker så ofte, eller selvom man er helt ny dykker, så er det alligevel
en god ide at vide, hvad man skal gøre.

Lær at give ilt ved dykkerulykker.
Et kursus om at give ilt. Vi giver ilt ved dykkerulykker. Det er vigtig at hjælpen
er til stede så hurtigt som overhovedet muligt indtil de professionelle når frem.
Uanset, hvilket niveau man dykker på, der det altid en god ide at deltage på et
kursus i at give ilt.

Selv om det er et alvorligt emne, foregår kurset i en atmosfære, der er
hyggelig, og hvor vi har det skægt, samtidig med at vi lærer en masse.

Iltkurset består af teori, praktiske øvelser, scenarier og teoretisk eksamen.
Kurset foregår i teorilokalet. Ved bestået kursus udstedes internationalt
certifikat i regi af Divers Alert Network (DAN).

Iltkurset afholdes torsdag den 27. januar kl. 17.00-21.30.

Prisen er 750 kr. pr. person.
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Rescue Diver.
Et kursus der virkelig rykker! Mange oplever dette kursus som det mest
lærerige i deres dykkerkarriere.

Du lærer, hvordan du kan gøre en livsvigtig forskel i forbindelse med en
dykkerulykke. Du lærer at tage ansvar og redde andre mennesker, der er
kommet i nød i forbindelse med dykning

Vi gennemgår teori og opøver dine praktiske færdigheder i forbindelse med
redningsaktioner. Vi starter med at træne i bassin og afslutter med scenarier i
åbent vand.

Kurset er for dig, der ønsker at videreuddanne dig efter din Advanced Open
Water og som ønsker at blive en virkelig dygtig dykker. Kurset er nødvendigt,
hvis du ønsker at lave mere avanceret dykning eller ønsker at gå videre som
Assistent Instruktør.

Kurset består af:

• Grundig teori, samt eksamen

• Redningstræning i bassin

• Redningstræning i åbent vand

• Ulykke scenarier i åbent vand

Kursusstart onsdag den 23/3 2005  kl. 17.00, kurset varer 4 dage.
Forudsætninger for deltagelse på kursus:
Du skal være Advanced Open Water Diver og have mindst 15 dyk.
Du skal have et gyldigt førstehjælpsbevis. 
Efter endt kursus
Efter dette kursus, vil du være en mere sikker dykker. Du vil få langt større
overskud og overblik. Du lærer at genkende og forebygge dykkerulykker, så
du kan handle korrekt, hvis uheldet er ude.
Pris
Inklusiv kursusmateriale, lån af teoribog, certifikat og udstyrsleje. Dvs. du blot
skal medbringe badetøj, madpakke og godt humør, så klarer vi resten. Prisen
er 2.950 kr. pr. person.

Eksl. transport til dykkerstedet.

Læs mere om de to kurser på hjemmesiden www.dykkergitte.dk


