Kørselsvejledning
Sådan finder du Dykkerklubben Aquarius:

Priser og tilmelding
Priser – pr. Januar 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Indmeldelsesgebyr ...............................................400 kr
CMAS 1* ..........................................................1600 kr
CMAS 2* ..........................................................1600 kr
CMAS 3* ..........................................................1500 kr
CMAS Basic Nitrox ............................................750 kr
CMAS Advanced Nitrox ...................................1250 kr
CMAS Gasblender ..............................................850 kr
Kontingent per kvartal
(inkl. medlemsskab af DSF) ................................400 kr

Vores addresse er: Carl Nielsens Allé 11, der er beliggende
ca. 500 m fra Svanemøllen Station.
Inde fra byen: kør via Østerbrogade over krydset
Jagtvej/Østerbrogade. I det følgende lyskryds, drej til højre.
Kør ind på pladsen og igennem porten. Drej til højre efter
porten og forsæt ca. 50 m. Bygningen ligefremme hvor
vejen drejer er dykkerklubben. Der står Aquarius på døren.
Indgang på venstre side, hvis hoveddøren ikke er åben.
Fra Svanemøllen Station: Kør ind mod byen
(Østerbrogade). I andet kryds efter stationen (ca. 200 m),
drej til venstre. Følg resten af ovenstående vejledning.

Tilmelding til vores kurser
Du tilmelder dig ved at betale indmeldelsesgebyr på 400 kr
på girokort, eller du kan tilmelde dig til en prøvedyksaften
eller den første undervisningsaften (såfremt der stadigvæk
er ledige pladser).

Max antal deltagere
Vores CMAS 1* og 2* hold har plads til maximalt 10
deltagere. CMAS 3* og Nitrox kurser kører normalt med
lidt færre deltagere.

CARL NIELSENS ALLÉ 11
2100 KØBENHAVN Ø.

Yderligere oplysninger
Telefon:
E-mail:
Bank:

70 220 553
kontakt@aquarius-dyk.dk
Jyske Bank 5033-1185699

CMAS

Personlig henvendelse
Tirsdage kl. 19.00 - 21.00 i klublokalerne:
Carl Nielsens Allé 11
2100 København Ø.

Vejviser til Dykkerklubben Aquarius.

SPORTSDYKKERUDDANNELSE
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www.aquarius-dyk.dk
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Dykkerklubben Aquarius: Et aktivt forum
for dykning i Københavnsområdet

Ud over disse kurser afholder vi også Basic Nitrox,
Advanced Nitrox og Gasblender kurser samt Bådfører,
Førstehjælp og Dykkerlederkurser.

Dykning er blevet stadig mere populært, både herhjemme
og udenlands. Dykkerklubben Aquarius har været aktiv på
dykkerområdet siden 1971 og er en åben klub for alle med
et gyldigt dykkercertifikat. Vi er medlem af Dansk
Sportsdykker Forbund (DSF) og CMAS (World Underwater
Federation).

Kom og oplev havet under overfladen
Dykkerture er kernen i vores aktiviteter. Vi har ture året
rundt og der er ture for enhver smag. Der bliver dykket både
lokalt i Øresund, på nordkysten af Sjælland, samt længere
væk i Danmark, Sverige og Norge. Vi dykker både fra
stranden, fra gummibåd eller fra større både. Der bliver også
årligt arrangeret ture til f.eks Italien og Rødehavet.

Lær at dykke med Aquarius
Vi uddanner sportsdykker på mange forskellige niveauer.
Hvad enten du allerede har et dykkercertifikat eller du godt
kunne tænke dig at erhverve et, så har Aquarius et kursus
der passer.
Grundlæggende sportsdykning (CMAS 1*) Dette er vores
begynder kursus. Her lærer du at bruge almindeligt
dykkerudstyr ned til 18 m. Kurset inkluderer 10 teori- og
svømmehalslektioner inden du kommer ud i åbent vand.
Man lærer at håndtere eget udstyr samt at kunne deltage i
alle almindelige dykkerture.

Krav til kursister
For at kunne starte på CMAS 1* uddannelsen, skal man
kunne aflægge en svømmeprøve, hvor man svømmer 500 m
på maven, 100 m på ryggen og 15 m i neddykket tilstand
(ca. en halv banelængde i en svømmehal).
For alle dykkerkurser gælder det at man skal gennemgå en
lægeundersøgelse. En lægeerklæring er normalt gyldig i 5
år.

Hvad forventer vi af dig

Er du allerede certificeret med f.eks. et PADI Open Water
eller tilsvarende dykkercertifikat, er en af vores vidergående
kurser måske af interesse:
Videregående sportsdykning (CMAS 2*) Kurset for den lidt
mere erfarende dykker, der vil videre. Vi udvider
dykkerteorien og der lagt særligt vægt på makkerredning,
men også undervandsnavigation og betjening af
dykkerrelateret udrustning såsom kompressor og gummibåd.
Advanceret sportsdykning (CMAS 3*) Et kursus for den
erfarne dykker, der gerne vil kunne indgå i på alle niveauer
af en dykkertur. Kurset er meget omfattende både teoretisk
og praktisk.

Undervisningen i Aquarius er baseret på frivillig
arbejdskraft. Som deltager på kurset forventer vi derfor at
du selv medvirker til at gøre kurset spændende og sjovt. Vi
forventer at man deltager aktivt når der f.eks skal pakkes
udstyr til ture, arrangeres fællesfrokost et.c. Vi stiller vores
viden og materiale til rådighed, men du er med til at gøre
kurset godt.

Udstyr
Man skal anskaffe sit eget udstyr til vores uddannelse.
Dette kan gøres fra nyt for ca. 8.000-12.000 kr. Vi hjælper
naturligvis med valg af udstyr og kan også formidle kontakt
til leje af udstyr hvis man ønsker dette. Der er mulighed for
at få stillet en trykflaske til rådighed under selve
uddannelsen. Derudover deles vi om fællesudgifter på alle
klubture som f.eks udgifter til kørsel.

www.aquarius-dyk.dk

Vores klubfaciliteter
Vi har klublokaler på Østerbro hvor der er plads til klubbens
udstyr samt gode faciliteter til undervisning og hyggestue.
Klubben råder over egen kompressor med Nitrox anlæg,
gummibåde og motorer, trailer samt en mængde andet
fællesudstyr.

Klubaften og svømmehal
Vi har klubaften hver tirsdag fra kl.19.00 året rundt. Vores
klubaftener bruges til undervisning, hygge, flaskefyldning
og planlægning af kommende dykkerture. I baren fortælles
gerne en dykkerhistorie eller to.
Fra september til april har vi adgang til Vesterbro
Svømmehal tirsdage fra 21.00 - 22.00 hvor der er fri adgang
for klubbens medlemmer. Her foregår meget af vores
undervisning også.

Sådan bliver du medlem hvis du allerede
har et certifikat
Kom og hør hvordan du kan dykke med os. Alle certifikater
er velkommene. Indmeldelse kan ske hele året rundt ved
indbetaling af indmeldelsesgebyr på 400 kr til klubben. Når
du er blevet indmeldt skal du aflægge et check-ud dyk med
en instruktør og så er det ellers bare om at komme igang.

