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Hei,
 
På vegne av Norges Dykkeforbund sendes følgende svar på deres Høringsbrev av 29.05.2017.
 
Vi har gått gjennom deres Høringsbrev og har følgende tilbakemelding til dere.
 
 
§26.15 – Kvalifikasjonskrav til beredskapsdykker
NDF benytter begrepet beredskapsdykker i våre rammeplaner. Vi ser det som lite hensiktsmessig at denne skal ha
yrkesdykkersertifikat klasse A eller B for å være beredskapsdykker på fritidsdykkerkurs. Vi mener det et godt nok
at beredskapsdykker er sertifisert CMAS ** dykker. En CMAS ** dykker har vært gjennom god opplæring ifm
berging/opphenting av forulykket dykker.
 
Beredskapsdykker på fritidsdykkerkurs har som oppgave å sikre instruktør og elever i vannet. Beredskapsdykker
har ikke tyngre oppgaver under vann eller benytter verktøy under vann.
 
Forslag til tilleggstekst i forskrift:
Beredskapsdykker på fritidsdykkerkurs skal som minimum inneha CMAS 2‐stjernersertifikat eller tilsvarende og
gyldig helseerklæring på lik linje som fritidsdykkerinstruktør (som nevnt under §26.42 – Helsesjekk for
fritidsdykking)
 
 
§26.23 – Sikkerhetsopplæring for Dykkeledere
NDF benytter begrepet dykkeleder i våre rammeplaner. Vi har som krav i våre systemer at en dykkeleder skal som
minimum være utdannet CMAS *** dykker. En CMAS *** dykker har inngående opplæring i dykkeledelse og vil
være sertifisert til å gjennom denne oppgaven. En CMAS *** dykker har også samme dykketeknisk utdanning som
instruktør.
 
Forslag til tilleggstekst i forskrift:
Dykkeleder på fritidsdykkerkurs skal som minimum inneha CMAS 3‐stjernersertifikat eller tilsvarende og gyldig
helseerklæring på lik linje som fritidsdykkerinstruktør (som nevnt under §26.42 – Helsesjekk for fritidsdykking)
 
 
§26.42 – Helsekrav
NDF ønsker en endring i kravet om helseerklæring for våre instruktører. Som fritidsdykkerinstruktør har en ikke
noen form for anstrengende arbeid under vann. Instruktørene benytter heller ikke verktøy under vann.
De svømmer rundt under vann på lik linje som elevene og opptrer som sikring for disse når de svømmer rundt. I
tillegg gjennomfører de øvelser med elevene.
 
For våre instruktører vil legesjekken som gjennomføres for yrkesdykker klasse A og B lite hensiktsmessig da denne
er svært omfattende til sammenlikning med Helsesjekk for Fritidsdykker. I tillegg er denne svært kostbar for en
fritidsdykkerinstruktør som kjører noen få kurs i løpet av et år. Inntektene til en fritidsdykkerinstruktør er svært
begrenset da mange kjører kurs gjennom klubb. Vi er veldig tilhenger av at våre instruktører skal sjekkes
regelmessig, men at det gjennomføres en enklere legesjekk lik den som gjørs for elevene. Denne legesjekken kan
gjennomføres av fastlegen.
 
NDF foreslår at fritidsdykkerinstruktørene skal regelmessig gjennomføre samme helsesjekk som elevene på kurs.
Har lagt ved de skjemaene som legene benytter for helsesjekk av elever som underlag.
"Egenerklaring_grunnkurs" og "Legeundersokelse_dykking".
 



Forslag til tekst i forskrift:
Fritidsdykkerinstruktør skal ha gyldig helseerklæring for fritidsdykking. Helseerklæring kan utstedes av fastlegen.
Slik helseerklæring er gyldig i 2 år.
 
 
Ser frem til møtet hos dere i Bergen 17. oktober.
 
 
 
Med hilsen

 
Trond Erik Backe
Styremedlem
Norges Dykkeforbund
Mobil:     95 22 30 11

 

 


