


Er De interesseret i undervandssport?
Så spekulerer De måske også på,

hvordan De kan lære det?

KDC påtager sig dette problem, næ-

sten uanset hvilket stadium Deres

svømmefærdigheder er på.

Altså spekuler ikke mere, men Iæs

denne brochure, og De vil være et

skridt naermere dykningen.

På en hyggelig og belærende måde

får De en grundig teoretisk viden om

de fysiske og psykiske forhold under

vandet, samt lærer de materielle pro-

blemer, så De rent teknisk ikke er i

tvivl om appartets virke.
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I en behagelig opvarmet svØmmehal

lærer man de første skridt vedr. dyk-
ning. Vi tager hensyn til Deres for-
håndsviden, og kurset skrider frem i

det tempo, der netop passer Dem"



Mange specielle øvelser skal læres

og indøves på den rigtige måde. Det

er absolut hverken tilrådeligt eller
tilstr€ekkeligt, at man har dykket med

en anden, som selv kan disse ting.
Kun den rigtige træning med rePe-

tioner vil gøre Dem til en god frø-
mand.

Under uddannelsen vil visse lektio-
ner blive aflagt udendørs. Ingen in-

dendørs oplæring af nogen art ville
kunne sidestilles med forholdene
udendørs.

Mange er blevet chokeredel Endog

været i direkte fare, fordi de kun

havde lært og trænet i svømmehal.

Det sl<al understreges, at KDC's ud-

styr er af sådan en kvalitet, at man

magelig kan dykke hele året rundt
udendørs.
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Det er vrgtigt. at de rigtige Øvelser

indlæres på korrekt vis under ledelse

af kvalificerede folk. Huskl En in-

struktør er ikke blot en mand, som

selv kan dykke. Han har gennemgået

en langvarig speciel træning med

henblik på at lære Dem at dykke.

I en af vore teoritimer bliver De un-

dervist i genoplivning. Under en

Røde Kors-instruktøi''s kyndige vej-
ledning lærer De alt om genopliv-
ning således, at De vil kunne træde

til ved evt. drukneulykke.

Under lektionen udendørs vil De

komme ud for spændende og smuk-

ke oplevelser, under kyndig bistand
og ledsagelse. Dyk aldrig med tilfæl-
dige personer, og slet ikke før De

har lært det.
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Tænker De på Deres størrelse, kan vi oplyse' at KDC's udvalg i

d5agter er på ikke mindre end 8 forskellige stØrrelser'

V-i har endnu ikke haft en elev, som vi ikke har kunnet betjene'

Efter uddannelsen kan De naturligvis

stadig deltage På vore sPaendende

og interessante ture, f. eks. vragdyk-

ning, undervandsjagt, filmture og me-

get mere. Har De ikke udstYr, kan

De med fordel lele complet sæt frø-

mandsgrej hos os, til rimelige priser'
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Ønsker De at komme På tættere

hold af dykningen, er De altid vel-

kommen til at overvaere undervisnin-

gen hver mandag og torsdag aften

kl. 21 .40 i Herlev Svømmehal.

Et skridt videre vil være, at De kom

ind og talte med os, evt ringe og

aftale tid.

De kan også aftale en PrØvelektion,

før De begynder det egentlige kur-

Skulle der være yderligere spØrgs-

må|, De kunne ønske at få besvaret,

er De altid velkommen til at ringe

eller skrive efter disse.

den bedste
undervisning

de bedste
tu re

det bedste
udstYr

de bedste
inst nu !'t ører
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KøBENHAVNS DYKKER CENTER

REGLEMENT.

1. INDTEGNING:
Såfremt ansøgeren ikke er fyldt rs år, skal foræl-

dres eller værges underskrift foreligge'

2. HEI-BRED:
Ansøgere skal være i besiddelse af en alm' sund-

hedstilstand. K.D.C. er ikke ansvarlig, såfremt manglen-

de oplysninger herom medfører erstatningskrav'

3. UDSTYR:
Eleven får ved lektionens begyndelse, udleveret et

komplet sæt frømandsudstyr, der skal tilbageleveres i be-

hørig stand.

Skader fremkommet ved misbrug, er på lånerens eget

ansvat.

4. LOKALERNE:
Støiende adfærd forbudt. Enhver 5;enstand lægges

på plads efter brugen, og det påhviler enhver at rcngøre

efter sig selv.

5. SVØMMEHAL:
Støjende adfærd, løb, leg samt udspring, er ikke

tilladt så længe undervisningen finder sted'

Det er forbudt, at lægge bly, og andre metalliske

genstande På fliserne.

e . sÅosN:
Al færdsel med læderfoåtø1, et strengt forbudt'

Eventuelle skader bør i videst mulig omfan$, udbedres

med det samme.

7. DYKNING:
Færdiguddannede såvel som elever, skal under alle

forhold arbeide med line ellet parvis i vandet'


