
Sydkustens Sportdykarklubb 
Regelverk giltigt från 2019 
 

1. Nyttjande av klubbens utrustning 
1.1. Får enbart hyras av medlemmar. 
1.2. Ska alltid bokas via klubbens bokningssystem innan avhämtning. 
1.3. Ska alltid avbokas om man inte längre avser använda bokad utrustning. 
1.4. Avgift ska erläggas efter nyttjande enligt avgifter på hemsidan. 
1.5. Om något går sönder ska det felanmälas. 
1.6. Återlämnas avsköljt och rent. 
1.7. Får nyttjas för utbildning i klubbens regi utan kostnad. 
1.8. Får nyttjas för Provapå-dykning utan kostnad. 
 

2. Nyttjande av klubbens gasfyllningsutrustning 
(Kompressor och utrustning för fyllning av O2) 
2.1. Luft får bara fyllas av medlem efter genomgång av kompressoransvarig. 
2.2. För att fylla oxygen krävs gasblandar-certifikat samt genomgång av 

kompressoransvarig. 
2.3. Fyllning av oxygen får endast göras till tvättade flaskor med giltig 

tvättmärkning. 
2.4. För att fylla luft krävs luftkort eller att man betalar per gång vid fyllning. 

Oxygen betalas separat i slutet av året. 
2.5. Fyllning till elever som utbildas i klubbens regi är kostnadsfri. 
2.6. För att fylla till elever som ej utbildas i klubbens regi måste ett 

Instruktörs-fyllningskort lösas. 
2.7. Fyllning till Provapå-dykning är avgiftsfri. 

 
  



3. Nyttjande av klubbens båtar 
3.1. För att framföra klubbens båtar krävs att båtföraren innehar Förarintyg. 
3.2. Båtföraren ansvarar för säkerheten ombord. 
3.3. Båtansvarig tillser att träning genomförs och lämnar godkännande. 
3.4. Båtval görs utifrån antal dykare, dykmål och väderförhållanden där minsta 

möjliga båt ska användas, så långt det är möjligt. 
3.5. Ska alltid bokas via klubbens bokningssystem innan nyttjande. 
3.6. Betalning erläggs enligt gällande publicerad prislista och betalmetoder. 
3.7. Avgift ska betalas av samtliga deltagare. 
3.8. Avgift utgår ej för förare/medhjälpare som följer med på klubb / spontan / 

utbildningsdyk, för att möjliggöra dykning men som ej själv dyker under 
utflykten. 

3.9. Klubbens medlemmar har förtur till båtdyk. 
3.10. Om båt ej är förtöjd vid brygga, måste en båtförare alltid finnas på båten. 
3.11. Under färd ska flytanordning finnas nära tillhands, torrdräkt, uppblåst BCD 

eller flytväst. Vårdnadshavare ansvarar för att personer under 15 år bär 
flytanordning. 

3.12. Påträffade fel eller uppkomna skador ska rapporteras till respektive 
båtansvarig. 

3.13. Loggboken i Brum och Moby-Dick ska fyllas i. 
 

4. Nyttjande av klubbens bassängtider 
4.1. Endast tillgängligt för medlemmar. 
4.2. Vid Provapå-dykning, behöver “eleven” inte vara medlem. 
4.3. Vid Provapå-UV-rugby behöver den som provar på ej vara medlem. 
4.4. Vid utbildning utanför klubbens regi måste både instruktör och elev vara 

medlem. 
4.5. Vid utbildning, max 4 elever samtidigt per instruktör vid varje tillfälle. 
 

5. Utbildning i klubbens regi 
5.1. På klubbens hemsida marknadsförs endast klubbens egna utbildningar. 
5.2. Klubben utbildar endast enligt SSDF / CMAS. 
5.3. Ett avtal ska upprättas med instruktörerna som utbildar i klubbens regi, vilket 

reglerar hur mycket instruktören kan debitera klubben för utbildningsmaterial 
och andra omkostnader. 

5.4. För grundkurser ingår medlemskap i klubben i kursavgiften. 
 

6. Provapå-dykning 
6.1. Ska alltid genomföras kostnadsfritt. 
6.2. Genomförs av utbildad instruktör. 
6.3. Utbildningsnivå på instruktör skall vara CMAS enstjärnig, Padi OWSI 

alternativt likvärdig instruktörsnivå från annan organisation. 
6.4. Instruktör ska vara medlem i klubben. 
6.5. Max 2 elever samtidigt per instruktör vid varje tillfälle.  

 


