
 

 

 

 

Intresserad av att prova på hur det är att dyka - Gör ett introduktionsdyk med 
oss! 

Introduktionsdyk/Prova på! 
  
Har du funderat på hur det är att sväva viktlös under vattnet? Det är precis det som du som dykare får 
uppleva vid varje dyk. Skattkistan med guld i piratskeppet blir sannolikt inte aktuell, men andra 
upplevelser i form av vår fantastiska undervattensmiljö, det är dom skatterna vi ser varje gång vi 
dyker. Det kan vara allt från vrak till nakensnäckor mindre än 2mm och allt där emellan. 
Första steget mot detta är att göra ett introduktionsdyk. 

 

Hur går ett introduktionsdyk till? 

 
Börja med att göra en intresseanmälan via mail, därefter blir du kontaktad av en av våra instruktörer 
som skickar länk till vår e-learning, hälsodeklaration samt kommer överens med dig om en tid för 
dyket. 
Själva dyket sker i skyddat vatten, dvs pool, badplats eller liknande förhållande. Vi använder oss i 
första hand av Arena Älvhögsborg vid dessa dyk. 
 
Dyket börjar med att vi går igenom utrustningen, hur den fungerar och säkert används, därefter går vi i 
vattnet och utför några enklare övningar på grunt vatten, övningar som senare kommer utvecklas 
vidare på eventuell grundkurs, men det viktigaste är en avslutande simtur under vattnet där du får 
känna viktlösheten. 
 
Efter dyket går vi ur vattnet, tar i sär utrustningen och pratar lite om hur du upplevde dyket och hur du 
kan gå vidare om du vill bli sportdykare, 
 

Förkrav: 

 
Att du är över 14 år, simkunnig och fullt frisk.  
 

Utrustning: 

- Bra är om du har egen mask, snorkel och fenor, men inget krav. 
- Badkläder, en T-shirt (dykpaketet kan skava annars) 
- Ett gott humör:) 
 

Kurspris: 350 kr per person 
 
- Lån av dykutrustning 
- Inträde till badhuset 
- Diplom  

 

Coronaanpassat! 

Kursen kommer att vara anpassad för att hantera ev. smittrisk, enligt de föreskrifter som gäller vid 
kurstillfället detta kan innebära uppvisande av giltigt Vaccinations bevis. 

http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSportdykarforbundet/


 

 

 
Inför ditt introduktionsdyk/prova på kommer du att fylla i en egen hälsodeklaration som till handa hålls 
av Vått69. Om du svarar ja på någon av frågorna skall du göra en läkarundersökning för dykning 
innan du börjar dyka.  
 
 
Anmäl dig redan idag! 
 
Skicka intresseanmälan till ulf@vatt69.se  
 

1. Vi skriver upp dig som intresseanmäld. 
2. Du får mail med betalningsinformation samt förslag på datum för ditt introduktionsdyk 

 
Varför utbilda dig i vår dykklubb? 
 
Vill du efter du efter ditt introduktionsdyk fortsätta utbilda dig till sportdykare så erbjuder vi kurser 
utifrån CMAS utbildningsstege som du kan läsa mer om här. 
 
Sportdykarklubben Vått 69 är ansluten till svenska sportdykarförbundet (SSDF) och därmed en del i 
Riksidrottsförbundet. Som medlem i en klubb ansluten till SSDF får du automatiskt en dykförsäkring 
som gäller både i Sverige och utomlands (ofta är det ett krav utomlands att man har en dykförsäkring 
för att kunna dyka med ett dykcenter) 
 
De största fördelarna med att vara medlem i vår dykklubb är tillgången till klubbstugan i Lysekil, 
dykbåtar, pooltider i Trollhättans simhall (man behöver testa sin utrustning och träna i en säker miljö 
då och då) samt kompressor för att fylla på luft i dykflaskor – Och sist men inte minst kamratskap med 
intressegemenskapen runt dykning. 
 
Vi ser fram emot att träffa dig! 
 
 
Varmt välkommen! 
 
 
Sportdykarklubben Vått 69 

mailto:ulf@vatt69.se
https://www.vatt69.se/Kurser/Sportdykning/
https://www.vatt69.se/

