NAUI Deep Diver – Utbildning för djupare sportdykning
Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer om djupare sportdykning utan att ta steget till teknisk dykning. Vi
går igenom allt du behöver veta och lite till för att planera och utföra djupare dyk med hög säkerhet och breda
marginaler. Du får lära dig dykplanering, tekniker och procedurer från den tekniska dykningen anpassat för
sportdykning med direktuppstigning.
Under kursen varvas teori med praktik och vi kommer bland annat gå igenom:
Strömlinjeformad utrustning
Kontrollerade ned- och uppstigningar
Avvägning och simtekniker
Hantering av linor och ytmarkeringsboj
Dekompressionsteori och dykplanering
Användning av nitrox
Stresshantering
Nödfallsprocedurer
Räddning av dykare

Kursupplägg
Kursen omfattar två teorikvällar och minst fyra dyk som genomförs under en helg, fredag kväll till söndag em.
Maxdjup under kurs: 35 meter
Max PO2: 1.4
Ingen dykning med tak över huvudet

Förkrav
Minst 18 år gammal
NAUI Advanced Scuba Diver, PADI Advanced OWD eller motsvarande
Minst 35 loggade dyk (utanför kurs)
God fysisk och mental hälsa

Utrustningskrav
Komplett dykutrustning (dubbelpaket med minst 4000 liter gas)
Kompass (på armen)
Bottomtimer eller dator (på armen)
Spole med minst 25m lina
Ytmarkeringsboj
Primärlampa
Backuplampa
Torrdräkt (med minst en benficka)
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Efter kursen
Efter att ha blivit godkänd på denna kurs har du förstått de ökade riskerna som följer av större djup och har
fått de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt planera och genomföra djupare
dyk med nitrox.
Kursen är en utökad kombination av NAUI-kurser där innehåll och krav överstiger NAUI standards. Efter att ha
blivit godkänd får du certifikat NAUI EANx Diver och NAUI Deep Diver.

Kurslitteratur
Ingår.

Övrigt
Kostnader för gas och boende (helpension) ingår. Kostnader för transporter tillkommer.
Om du saknar någon utrustningsdetalj kan du hyra av oss till förmånligt pris för användning på kursen. Vi har
allt utom underställ och torrdräkter för uthyrning.

Webb

E-post

Telefon

www.proficientdiving.se

info@proficientdiving.se
Version G, 2014-07-20

0705-34 10 34

