Anvisningartill provenfor SSDF
Viking Fridykare:1 (2)
Allmdnt
o Provenavleiggs
steg2.
fiir minst SSDFFridykarinstruktor
. Elevenbor vara l4 ttreller iildre.
. Provetskagenomf'oras
inom loppetav ett 6r.
o E,leven
steg3 cller likviirdigutbildning.
skallha CMAS/SSDFfiidykarcertiflkat
o Innanprovenavliiggsska utbildningoch trziningbedrivitssfl att elevenutan tvekanklarar av
dem.

utanutrustning
Simkunnighet
d.iup
Ut/6r,si enfblld undermax I timmepA 3 meter,s
1. Vattentramp4 minuter med raka armar striickta uppit.
diir eleveninte bottnar.Armarnaska
Vattentramp4 minuter,utfdrs i den delenav bassringen
uppat.
varastrdckta
2. Ryggsim 400 meter.
Elevenskallsimma400 rneterryggsitn,utanatt vila.
3, Kladsim 500 meter med byxor (linga ben), skjorta (lAnga drmar) och strumpor.
Byxornaska vara med l6ngaben, skjortanmed l6ng tirm. Strumpornafbr inte ramla av under
simningen.Direkt cfter avslutadsimningska provliiggarepi djupdelenklii av sig byxorna,
skjortanoch strumpornautanatt vila och utanatt hAllai kanten.

Med fridykarutrustning
Llt/6rs pA 3 meters d.lup
1. Undervattensim 2 x 25 meter med ett andetag mellan.
E,tt sv6rt prov drir provliiggarenbor vila fdre provet och ridas att inte simma snabbtutan
sparsamtfiir att ha krafter kvar de sistametrarna.Viktigt att tillse att ingen hyperventilering
forekommer.Detta sker under siirskild uppsikt av myndig instruktor.Se mer om ,scirskilcl
upp,sikti lVormer& Krav,s 23.
2. "Under-civer" 3 x 25 meter i en foljd.
?5 meter.Start ska ske i vattnet.
25 meter,ytsim 25 rneter,undervattensim
LJndervattensirn
utan att n6gonkroppsdelbryter vattenytan.Ytsim med snorkelandning,
lJndervattensimning
ingen vila mcllan delliingderna.Detta sker under sZirskilduppsikt av myndig instruktor.Se
upp,sikli ltlormer& Kruv,s 23.
mer om ,stir,skild
3. Vdxelandning 300 meter med snorkel.
Paretska utan vila avlziggade 300 metrafflai lagom takt. Foresli tvi andetaginnan viixling.
Niir sirnningenrir avslutadgor eleven OK-tecken till fiidykarinstruktorenoch provet iir
avslutatndr elevenf6r OK-tecknetbesvaratav fiidykarinstruktoren.
4. Byte av fridykarutrustning med parkamrat pi 3 meters djup.
att borja med byt. av f-enor.
Rekommendera
Paretska helstha sammastorlekpA utrustningen.
och vid ytanOK-teckentill instruktor.
uppstigning
Gemensam
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5. Nedvikning till botten 25 ginger.
Kontrollera att eleven gor korrekta nedvikningartill botten, diir han/hon gor handklapp.
tJppg6ngskeri spiralmed en handknutenoverhuvudetoch ykontroll.
I yan gor elevenOK-teckentill fiidykarinstruktoren
i vattnetefter varje nedvikning.Elevens
ansikteska inte tas over vatteny'tan.
OK-teckentill liidykarinstruktoreni vattnct.Yttiden ska
varadubbeltsAlfing som dyktiden.
6. Simma 500 meter utan mask, nedvikning till botten var 50:e meter.
Ansiktetskall helatidcn varaunderytan.Andningskergenomsnorkelnoch utanatt hilla fbr
ndsan.E,levenska simma500 metermed ansiktetundervattenytanoch andasgenomsnorkeln.
LJnderhela provet ska elevenha en hand knutenfiamfdr sig. Nedvikningtill bottenvar 50
meterpA djupa delenav basstingen,
efter varje nedvikningska elevengora OK-teckentill
fiidykarinstruktdreni vattnct. Niir simningen rir avslutad gor eleven OK-tecken till
liidykarinstruktorenoch provet ar avslutat ndr cleven thr OK-tecknet besvarat av
fiidykarinstruktoren.
7. Upphdmtning av kamrat frin botten (minst 3 meter) och sedan direkt bogsering
i 300 meter. Bogseringen gcirs med 2 orika metoder.
Det zir viktigt att betonaatt livriiddarenska koppla biirgningsgreppet
om den nodst?illde
vid
botten och skjuta ifi6n bottenfbr att fi upp fart till uppsimningentill yan. Den nodstiilldes
huvud skall varaover vatteny'tan
och att snorkelnskall tas ur munnenpA den nodstiillde.OKteckentill fiidvkarinstruktoren
i vattnet.
Uthallighetsprov med fridykarutrustning
Ut/iir^si/6lid pd 3 metersdlup
Markera grirnaplatsen15 meter ut fi6n kantensfi att provliiggarenvet hur l6ngt han/honska
simma.Foresl6provlziggaren
att utnyttjatidsangivelserna
f-orvila sAatt krafter finns kvar ocksi
till slutet.OK-tecknetska besvaras
av fiidykarinstruktor.
Mask och snorkelska varahelt tomda.
Viktigt att tillse att ingen hyperventileringf'orekommer.Detta sker under sZirskilduppsikt av
myndig instruktor.Se mar om ,scirskildupp,sikti lVormer& Kruv ,s 23.
1 . Simma 15 meter under vattnet
Vid bottenavtagningav fiidykarutrustningen.
Fortseittsimma l5 meterundervattnettillbaka
till kanten.OK-teckenvid yan. Vila 30 sekunder.
2. Simma 15 meter under vattnet.
Vid bottenp6tagningav fbnor.Fortstittatt simma l5 mcterundervattnettillbakatill kanten.
OK-teckenvid ytan.Vila 30 sekunder.
3. Simma 15 meter under vattnet.
Vid bottenpitagningav maskoch snorkel.Tomningav maskunderytan och snorkelvid ytan.
OK-teckenvid ytan.Simma l5 metertillbakatill kanten.Vila 60 sekunder.
4. Simma 15 meter under vattnet.
Vid botten avtagningav fiidykarutrustningen.
Fortsrittatt simma l5 meter under vattnet
tillbakatill kanten.oK-teckenvid yan. vila 60 sekunder.
5. Simma 15 meter under vattnet.
Vid bottenp6tagningav fiidykarutrustningen.
Tomning av mask underytan och snorkelvid
ytan.oK-teckenvid ytan.Simma l5 metertillbakatill kanten.
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