
Anvisningar ti l l  proven for SSDF
Viking Fridykare: 1 (2)

Al lmdnt
o Proven avleiggs fiir minst SSDF Fridykarinstruktor steg 2.

. Eleven bor vara l4 ttr eller iildre.

. Provet ska genomf'oras inom loppet av ett 6r.

o E,leven skall ha CMAS/SSDF fi idykarcertif lkat steg 3 cller l ikviirdig utbildning.

o Innan proven avliiggs ska utbildning och trzining bedrivits sfl att eleven utan tvekan klarar av
dem.

Simkunnighet utan utrustning
Ut/6r,s i en fblld under max I timme pA 3 meter,s d.iup

1. Vattentramp 4 minuter med raka armar striickta uppit.

Vattentramp 4 minuter, utfdrs i den delen av bassringen diir eleven inte bottnar. Armarna ska
vara strdckta uppat.

2. Ryggsim 400 meter.

Eleven skall simma 400 rneter ryggsitn, utan att vi la.

3,  Kladsim 500 meter med byxor ( l inga ben),  skjorta ( lAnga drmar) och strumpor.

Byxorna ska vara med l6nga ben, skjortan med l6ng tirm. Strumporna fbr inte ramla av under
simningen. Direkt cfter avslutad simning ska provli iggare pi djupdelen kli i  av sig byxorna,
skjortan och strumporna utan att vila och utan att hAlla i kanten.

Med fridykarutrustni ng
Llt/6rs pA 3 meters d.lup
1. Undervattensim 2 x 25 meter med ett  andetag mel lan.

E,tt sv6rt prov drir provliiggaren bor vila fdre provet och ridas att inte simma snabbt utan
sparsamt fiir att ha krafter kvar de sista metrarna. Viktigt att tillse att ingen hyperventilering
forekommer. Detta sker under siirskild uppsikt av myndig instruktor. Se mer om ,scirskilcl
upp,sikt i lVormer & Krav,s 23.

2. "Under-civer" 3 x 25 meter i en foljd.

LJndervattensirn 25 meter, ytsim 25 rneter, undervattensim ?5 meter. Start ska ske i vattnet.
lJndervattensimning utan att n6gon kroppsdel bryter vattenytan. Ytsim med snorkelandning,
ingen vila mcllan delliingderna. Detta sker under sZirskild uppsikt av myndig instruktor. Se

mer om ,stir,skild upp,sikl i ltlormer & Kruv,s 23.

3.  Vdxelandning 300 meter med snorkel .

Paret ska utan vila avlzigga de 300 metraffla i lagom takt. Foresli tvi andetag innan viixling.
Niir sirnningen rir avslutad gor eleven OK-tecken till fiidykarinstruktoren och provet iir
avslutat ndr eleven f6r OK-tecknet besvarat av fiidykarinstruktoren.

4. Byte av fridykarutrustning med parkamrat pi 3 meters djup.

Paret ska helst ha samma storlek pA utrustningen. Rekommendera att borja med byt. av f-enor.

Gemensam uppstigning och vid ytan OK-tecken ti l l  instruktor.
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5. Nedvikning t i l l  botten 25 ginger.

Kontrollera att eleven gor korrekta nedvikningar till botten, diir han/hon gor handklapp.
tJppg6ng sker i spiral med en hand knuten over huvudet och ykontroll.
I yan gor eleven OK-tecken till fiidykarinstruktoren i vattnet efter varje nedvikning. Elevens
ansikte ska inte tas over vatteny'tan. OK-tecken till liidykarinstruktoren i vattnct. Yttiden ska
vara dubbelt sA lfing som dyktiden.

6. Simma 500 meter utan mask, nedvikning t i l l  botten var 50:e meter.
Ansiktet skall hela t idcn vara under ytan. Andning sker genom snorkeln och utan att hil la fbr
ndsan. E,leven ska simma 500 meter med ansiktet under vattenytan och andas genom snorkeln.
LJnder hela provet ska eleven ha en hand knuten fiamfdr sig. Nedvikning ti l l  botten var 50
meter pA djupa delen av basstingen, efter varje nedvikning ska eleven gora OK-tecken ti l l
f i idykarinstruktdren i vattnct. Niir simningen rir avslutad gor eleven OK-tecken ti l l
liidykarinstruktoren och provet ar avslutat ndr cleven thr OK-tecknet besvarat av
fiidykarinstruktoren.

7. Upphdmtning av kamrat f r in botten (minst 3 meter)  och sedan direkt  bogsering
i  300 meter.  Bogseringen gcirs med 2 or ika metoder.
Det zir viktigt att betona att livriiddaren ska koppla biirgningsgreppet om den nodst?illde vid
botten och skjuta ifi6n botten fbr att fi upp fart till uppsimningen till yan. Den nodstiilldes
huvud skall vara over vatteny'tan och att snorkeln skall tas ur munnen pA den nodstiillde. OK-
tecken till fiidvkarinstruktoren i vattnet.

Uthal l ighetsprov med fr idykarutrustning
Ut/iir^s i/6lid pd 3 meters dlup

Markera grirna platsen 15 meter ut fi6n kanten sfi att provliiggaren vet hur l6ngt han/hon ska
simma. Foresl6 provlziggaren att utnyttja tidsangivelserna f-or vila sA att krafter finns kvar ocksi
t i l l  slutet. OK-tecknet ska besvaras av fi idykarinstruktor. Mask och snorkel ska vara helt tomda.
Viktigt att tillse att ingen hyperventilering f'orekommer. Detta sker under sZirskild uppsikt av
myndig instruktor. Se mar om ,scirskild upp,sikt i lVormer & Kruv ,s 23.
1 .  Simma 15 meter under vattnet

Vid botten avtagning av fiidykarutrustningen. Fortseitt simma l5 meter under vattnet tillbaka
ti l l  kanten. OK-tecken vid yan. Vila 30 sekunder.

2.  Simma 15 meter under vattnet.

Vid botten p6tagning av fbnor. Fortstitt att simma l5 mcter under vattnet t i l lbaka ti l l  kanten.
OK-tecken vid ytan. Vila 30 sekunder.

3.  Simma 15 meter under vattnet.

Vid botten pitagning av mask och snorkel. Tomning av mask under ytan och snorkel vid ytan.
OK-tecken vid ytan. Simma l5 meter t i l lbaka ti l l  kanten. Vila 60 sekunder.

4.  Simma 15 meter under vattnet.
Vid botten avtagning av fiidykarutrustningen. Fortsritt att simma l5 meter under vattnet
ti l lbaka ti l l  kanten. oK-tecken vid yan. vi la 60 sekunder.

5.  Simma 15 meter under vattnet.
Vid botten p6tagning av fiidykarutrustningen. Tomning av mask under ytan och snorkel vid
ytan. oK-tecken vid ytan. Simma l5 meter t i l lbaka ti l l  kanten.
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