
Skovshoved Undersøiske Gruppe, stiftet 1954. Tilsluttet Dansk Sportsdykker Forbund 

SKOVSHOVED UNDERSØISKE GRUPPE 
Bank: 4204 133018 SKOVSHOVED HAVN 1c 2920 CHARLOTTENLUND 

TILMELDINGSBLANKET TIL SPORTSDYKKERKURSUS I SUG 
Skovshoved Undersøiske Gruppe tilbyder både CMAS * kursus og CMAS ** kursus. Tilmelding og 

betaling dækker et af de to kursusforløb . 

AFTALER I FORBINDELSE MED BETALING OG EVT. TILBAGEBETALING. 

BETALING 

Kursusgebyr*: 3.500,- kr. 
* Medlemmer af SUG skal betale 2.450 kr. i kursusgebyr.

Indbetales på klubbens bankkonto nr. 1551 - 4204133018. 

Kursusgebyret dækker: 

Indmeldelsesgebyr og kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund og Skovshoved Undersøiske Gruppe 
resten af året. 
Al undervisning og undervisningsmaterialer samt planlagte ture, lån af flasker, vest, automat og bly under 
kurset. Hvis der skal arrangeres ekstra uddannelsesture grundet udeblivelse, vil dette koste 150 kr. pr. tur 
pr. kursist. 
Efter endt kursusbetales kontingent til klubben betales årligt med det af generalforsamlingen fastsatte 
beløb, pt. 1.400 kr. pr. år. 

TILBAGEBETALING 

Dykning i åbent vand kan kun påbegyndes, hvis lægeattesten er godkendt. Efter start på dykning i åbent 
vand er der INGEN tilbagebetaling. Skulle det vise sig, at lægeattesten ikke kan godkendes efter indbeta-
ling af kursusgebyr men inden start på dykning i åbent vand, refunderes det samlede indbetalte beløb. 
Ønskes kurset afsluttet efter første del (CMAS *) kan dette frit ske, men det indbetalte kursusgebyr refun-
deres ikke. 

Undertegnede ønsker at deltage i SUG's dykkerkursus og er indforstået med ovenstående 
betalingsbetingelser. 

Navn 
Adresse 
Postnummer/By 
E-mail
Fødselsdato Telefon 
Stilling 

Blanketten indsendes pr. e-mail til: Chefinstruktør Søren Petersen, sss.petersen@mail.tele.dk 

CMAS* Kursus CMAS** Kursus
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