
Anvisningar ti l l  proven for CMAS/SSDF

Al lmdnt

. Proven avlZiggs fi ir minst SSDF Fridykarinstruktor steg 1.

o Eleven bor vara 10 6r eller i i ldre.

. Samtliga prov fbr CMAS/SSDF Fridykarcertiflkat steg 1 ska genomf-oras inom
loppet av 6 minader.

o Det rir en stor f-ordel om cleven har tagit Snorkeldiplom (Brons, Silver och Guld)
innan han/hon borjar med CMAS/SSDF Fridykarcertif lkat steg l.

o Innan proven avlriggs ska utbildning och trrining bedrivits si att eleven utan tvekan
klarar av dem.

Teori

1. Fcirsta hji i lpen.
- Kunna larma via SOS Alarmering ( l12) vid en nddsituation
- Kunna liigga en jrimnstor person i stabilt sidoliige

Eleven ska kunna larma fi6n telefon med larmnumret 1 12 clch veta vilka uppgifter
som de vill ha svar pA fifln larmcentralen. Det ska giilla alla sorlers olyckor inte bara
olyckor med fi idykare inblandade.

E,leven ska kunna liigga en jrirnnstor person i stabilt sidolage utan att tveka. Han/hon
ska kunna utf-ora det oavsett om ofliet ligger pA rygg eller mage.

2. LABC med enkla prakt iska inslag.

Eleven ska kunna minnesordet PLTJMS och vad de olika bokstriverna representerar.

Eleven ska ocksA veta vad orden innebiir. Praktiska moment pi Andning, Blodning
och Chock ska genomf-oras med elcvcn.

3. Kdnna t i l l  hypervent i ler ing och vad det innebdr.

E,leven ska veta vad som hiinder i kroppen ndr man hyperventilerar och vilken risker
man utsritter sig f-or om man skulle gora det innan man dyker.

4. Kdnna ti l l  varfcir man ska tryckutj imna mellancirat och masken.

Eleven ska krinna till varfbr man ska tryckutjiimna bide mellanorat och masken.

5. Ki inna t i l l  handsignalerna vid f r idykning, minst:  OK-tecken, upp, ner,
fara och tryckutjdm n i ngsproblem.

Eleven ska ha god kiinnedom om de handsignaler som han/hon kan behova som
fiidykare. Elevcn bor minst kunna OK-tecken, upp,, ner, f-ara och tryckudiimnings-
problem.

6. Veta vad PLUMS stAr fcir och vad det innebiir.

Eleven ska kunna minnesordet PLUMS och vad de olika boksttiverna representerar
1'or ord. Eleven ska ocks6 veta vad orden innebdr, f-orklaring av PLUMS flnns i
fii dyk ari n struktorsprirm en .

7.  Veta hur f r idykarutrustningen ska se ut  och hur den fungera.

E,leven ska veta vilka krav som stZills pi masken, snorkeln och f-enorna som vi
anveinder ndr vi fiidyker
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8. Kunna ndmna minst 3 platser ddr man inte ska fr idyka.

Eleverna ska ktinna till minst 3 platser diir de inte bor fiidyka och varf-or de bor
undvika det. Exempel pA platser dzir man inte ska fiidyka rir: stromt vatten, l-arleder,
platser diir det rir svirt att ta sig ur vattnet och intill frske redskap etc.

9.  Ki inna t i l l  BTT (Blow-Tap-Talk) och Hambogreppet

Eleven ska ktinna ti l l  BTT (Blow-Tap-Talk) och Hambogreppet, kunna beskriva vad
dct innebrir samt anse varfi-rr det zir sA viktisa att behrirska.

Sim kunnighetsprov utan utrustni  ng

1. Fritt simsdtt 200 meter (ej ryggsim) utan vila.
Eleven ska simma 200 meter brostsirn eller crawl utan att vi la. Ryggsim rir inte
ti l l6tet.

2.  Ryggsim 100 meter utan vi la.

Eleven ska simma 100 meter ryggsim utan att vi la.

3. Vattentramp 1 minut.

Vattentramp I minut, utf'ors i den delen av bassringen diir eleven inte bottnar.
Armarna ska vara rakt utstreickta i vatteny.tan.

4.  Kladsim 50 meter utan vi la.

E,leven ska simma brostsim 50 meter med lingiirmad troja, lAngbyxor samt strumpor.

5.  Livr iddning 25 meter av j i imnstor kamrat el ler  docka.
Eleven ska livriidda en jtimnstor kamrat eller docka, 25 meter. Det iir viktigt att den
nodst2illdes ansikte hela tiden zir over vatten\.tan.

Prov med fridykarutrustning

Efter varje avslutat prov ska eleven gora OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet.
Provet eir avslutat f-orst ndr eleven fAtt OK-tccknet besvarat av liidykarinstruktoren.

1. Delf inkick 100 meter,  nedvikning t i l l  botten (minst 1,5 meter)  var 50:e
meter.

Dclfinkick 100 rneter. Kontrollera att eleven har god simteknik, att nedvikningarna
utf-ors korrekt med handklapp i botten, att uppgflng sker i spiral med en hand knuten
6ver huvudet och att y'tkontroll sker. Efter varje ncdvikning ska eleven gora OK-
tccken till liidykarinstruktoren i vattnet. Ansiktet fflr inte tas over vattenytan under
hela provet och simningen skall ske i en fbljd utan vila. OK-tecken ti l l
fiidykarinstruktoren.

2. Fensimning 300 meter,  nedvikning t i l l  botten (minst 1,5 meter)  var 50:e
meter.

Fensimning 300 meter. Kontrollera att eleven har god simteknik, att nedvikningarna
utfbrs korrekt med handklapp i botten, att uppging sker i spiral med en hand knuten
over huvudet och att ytkontroll sker. Efter varje nedvikning ska eleven gora OK-
tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet. Ansiktet f-6r inte tas over vattenytan under
hela provet och simningen skall skc i en lbljd utan vila. OK-tecken ti l l
fii dykari nstruktoren.

Dok lD: Anv fi ir f i idykarcertif ikat steg I
Vers ion :  5

tJtlhrdare: FK
Status: FaststZil l t

Se  nas t  e indrad :  20 l  l -  I  l -  l4



3.

Anvisningar ti l l  proven for CMAS/SSDF
Fridykarcertif ikat steg 1: sida 3 (3)

lhopp fr in bassdngkant och startpal l  fram- och bakl i inges.
Kontrollera att eleven h&ller i maskcn och nackremmen och att elcven kontrollerar att
han/hon har fiitt vattcn fiamlbr eller bakom sig nrir ihoppet gors. Eleven skall gora
OK-tecken til l f i idykarinstruktoren i vattnct. Eleven skall veta neir de 2 olika ihoppen
anvdnds.

Nedvikning 5 ginger i  tat  fo l jd.  (Minst 1,5 meter djupt.  Kom ihig:
t ryckut jdmning, handklapp i  botten, ytkontrol l  och OK-tecken vid ytan.)

Kontrollera atI eleven gor korrekta ncdvikningar till botten, dtir han/hon gor
handklapp. LJppgfingen sker i spiral mcd cn hand knuten over huvudet och ykontroll.
I ytan gor eleven OK-tecken till fiidykarinstruktdrcn i vattnct efter varje nedvikning.
E,levens ansikte ska inte tas over vattenytan. OK-tecken till fiidykarinstruktoren i
vattnet.

Nedvikning t i l l  botten (minst 1,5 meter) ,  hdmta fr idykarutrustningen som
pitages i ytan.

E,leven ska g6ra en ordentlig nedvikning fiirn ytan 16r att ta upp f-enor, mask och
snorkel. Om elevens f-enor flycr kan cn blyvikt liiggas pi dcm sA att de ligger stilla
pa botten. Nrir eleven tar pi sig utrustningen i ytan f-iir han/hon inte hfrlla i kanten
utan utrustningen ska tas pi under vattentrarnp. OK-tecken till fiidykarinstruktoren.

Simma 25 meter med snorkel  och fenor (utan mask).  Ansiktet  ska hela
t iden vara under ytan. Andning sker genom snorkel  utan at t  h i l la fc i r
ndsan.

E,leven ska simma 25 meter med ansiktet under vatteny.tan och andas genom snorkeln
utan att hAlla fbr nrisan. lJnder hela provet ska eleven ha cn hand knutcn fiamfdr sig.
OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet.

Livrdddning av jdmnstor kamrat el ler  docka, 50 meter.

Det eir viktigt att betona att den nddstiilldes huvud ska vara over vattcnytan och att
man ska Ia ut snorkeln ur munnen pA den nodsti i l lde. OK-tccken ti l l
fii dykari n struktoren.

Tcimning av snorkel  pi  2 ol ika si i t t .

Eleven ska kunna tomma en snorkel pi 2 olika siitt. Dels genom att spruta ut vattnet
ur snorkeln ovanf-or ytan och dels genom att luta hr"rvudet bakit och bl6sa ut luften
under den sista delen av uppstigningen (ca 0,5mctcr), pA si vis kan man ta ett andetag
omedelbart efter uppstigningen, vid ytan. OK-tecken till fiidykarinstruktoren i
vattnet.

Nedvikning t i l l  botten (minst 1,5 meter)  pi tagning av mask och snorkel .
Masken tc ims under ytan och snorkel  i  ytan, OK-tecken. (Endast hel t
tc imd mask i i r  godkind.)  Simma ddrefter 25 meter i  ytan.

Eleven ska klara av att tomma masken helt fi6n vatten under vattnet, samt tomma
snorkeln i yan, dzirefter i yan lugnt gora OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet
och sedan direkt simma 25 meter fbnsirn i ytan. Elcven ska inte behova ta upp
ansiktet over ytan. OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet igen.
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