SKOVSHOVED UNDERSØISKE GRUPPE
SKOVSHOVED HAVN 1C

2920 CHARLOTTENLUND

SUG’s juniorafdeling
Juniorafdelingens primære opgave er at stå for træningen af snorkeldykkere i 12 til 18-årsalderen.
Træning
Vi træner i Kildeskovshallen hver tirsdag kl. 20:00 – ca. 21:30 fra oktober til maj. Vi mødes i
forhallen 19:50 og følges ad ned i omklædningsrummet. Hvis du ikke har deltaget før, så ring til
juniortræneren og fortæl, at du vil komme, så venter han på dig.
Vi bruger ca. 1 time på snorkeldykkertræning, derefter er der mulighed for ca. ½ times vandleg.
Snorkeldykkertræningen omfatter almindelig generel snorkeldykker undervisning. Træningen
foregår efter CMAS og DSF retningslinjer, og der vil være mulighed for at træne til og aflægge
prøve til 1, 2 eller 3-stjernede CMAS snorkeldykkercertifikater.
I perioden fra maj til oktober dykker vi fra vores 2 både ”SUGAR” og ”Lulu II” der er beliggende i
Skovshoved Havn. Her møder vi kl. 18:00 og dykker ca. 3 timer.
Udstyr
I starten bruger vi kun svømmefødder, maske og snorkel til svømmehalstræningen. Senere skal du
også bruge et blybælte og en snorkeldykkervest. Hvis du ønsker at fortsætte træningen ude i havet
til foråret, skal du endvidere bruge en våddragt.
De første gange, hvor du prøver snorkeldykning, kan du låne maske, snorkel og svømmefødder,
hvis du ikke allerede har dem selv. Når du melder dig ind i klubben, skal du selv anskaffe udstyr.
Aldersgrænse
Du skal være mellem 12 og 18 år og kunne svømme mindst 200 m.
Pris og indmeldelse i SUG
Der er mulighed for at komme og prøve tre gange uden at blive meldt ind i SUG. Hvis du efter de
tre gange synes at det er noget for dig, skal du meldes ind i klubben.
Når du vil meldes ind i SUG, skal du sammen med dine forældre udfylde de vedhæftede
tilmeldingsblanketter og samtykkeerklæringer og aflevere dem til juniortræneren sammen med et
vellignende billede. Blanketterne skal underskrives af dine forældre/værge.
Du skal samtidig indsætte et indmeldelsesgebyr på Kr. 350,- samt kontingent svarende til resten af
året, på klubbens bankkonto i Danske Bank 1551 - 4204133018.
Senest 15. december skal der indbetales årskontingent for det følgende år, pt. Kr. 1400,-.
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte juniortræneren eller klubbens formand for at høre nærmere.
Juniorleder:
Formand:

Lukas Byca
Susanne Petersen

 6086 1077
 4498 9065

14majlukas@gmail.com
sss.petersen@mail.tele.dk

Du kan se mere på www.s-u-g.dk, www.sportsdykning.dk eller på
Facebook
www.s-u-g.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Indmeldelse og samtykke
Sejlads
Mit barn må deltage i sejlads med både der føres af en godkendt instruktør/træner/bådfører i
Skovshoved Undersøiske Gruppe, eller en anden person, som klubbens bestyrelse finder egnet
dertil.
Tilladelsen gives under forudsætning af, at gældende bestemmelser om anvendelse af
sikkerhedsudstyr overholdes.
•
•
•
•

Barnet skal anvende godkendt rednings-, sejler- eller dykkervest, der passer til alder,
størrelse og vægt.
Barnet skal benytte fornuftig påklædning/dykkerudstyr der beskytter mod den
kuldepåvirkning barnet udsættes for ved de aktuelle vejrforhold/sæson.
Forældremyndighedens indehaver skal, ved barnets optagelse i klubben, skriftligt
samtykke i, at barnet deltager i sejlads.
Båden skal føres af en instruktør/træner/bådfører i Skovshoved Undersøiske Gruppe
eller en person, som klubbens bestyrelse finder egnet dertil.

Kørsel
Mit barn må lejlighedsvis befordres i privat bil af en instruktør/træner i Skovshoved Undersøiske
Gruppe, eller en anden person, som klubbens bestyrelse finder egnet dertil.
Tilladelsen gives under forudsætning af, at færdselslovens bestemmelser om anvendelse af
sikkerhedsudstyr for børn overholdes.
•
•
•

Barnet skal være fastspændt i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til alder, størrelse
og vægt.
Forældremyndighedens indehaver skal, ved barnets optagelse i klubben, skriftligt
samtykke i, at barnet deltager i denne form for befordring.
Bilen skal føres af en instruktør/træner i Skovshoved Undersøiske Gruppe eller en
person, som klubbens bestyrelse finder egnet dertil.

Foto
Offentliggørelse af billeder.
Vi tager billeder i undervisningssituationer, på dykninger, på ture, på sommerlejre og lignende.
Billeder, hvor ansigtstræk er tydelige – kaldet portrætfotos - kan vi ikke umiddelbart vise til
nogen uden et udtrykkeligt samtykke fra dem, der optræder på billederne, eller fra deres værger.
Vi vil gerne have mulighed for at bruge billeder, vi tager, i Skovshoved Undersøiske Gruppes
klubblad ”SUG-nyt”, på klubbens hjemmeside www.s-u-g.dk, til forevisning i klubben, til
undervisningsmaterialer og til lokal oplysning om dykning.
Vi vil også gerne have mulighed for at bruge billederne i Dansk Sportsdykker Forbunds
medlemsblad ”Sportsdykkeren”, på forbundets hjemmeside www.sportsdykning.dk, til
forevisning i forbundsregi, herunder i andre dykkerklubber, til forbundets
undervisningsmaterialer og til bredere oplysning om dykning.
Situationsbilleder af børnene kan efter Datatilsynets praksis offentliggøres på Internettet og i
trykt materiale uden skriftlig tilladelse.
For at være på den sikre side vil vi dog gerne have en skriftlig tilladelse (et udtrykkeligt
samtykke) fra jer som forældre, som vi vil bede jer om at give, hvis jeres barn må være på
billeder vi bruger.
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Indmeldelse og samtykke

Ansøgning om optagelse
Snorkeldykker / juniormedlem
Navn

Fødselsdato

Adresse

Telefonnummer

Postnummer / By

Mobilnummer

E-mail adresse

Undertegnede, der søger optagelse i Skovshoved Undersøiske Gruppe, erklærer sig villig til at
overholde klubbens love og reglementer og er indforstået med, at aktiviteterne foregår på eget
ansvar.
Den _____ /_____ 20_____

Snorkeldykkerens underskrift

Forældre / værge:
Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnummer / By

Postnummer / By

Telefonnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Mobilnummer

E-mail adresse

E-mail adresse

Som forældre/værge bekræfter jeg hermed, at jeg ikke har kendskab til at mit barn lider af
astma, sukkersyge, klaustrofobi, epilepsi, hjerte-, lunge-, karsygdomme eller andet der kan
udgøre en sikkerhedsrisiko ved snorkeldykning. Samtidig er jeg indforstået med, at aktiviteterne
foregår på eget ansvar og at jeg har læst og samtykker i samtykkeerklæringerne på foregående
side.
Den _____ /_____ 20_____

Den _____ /_____ 20_____

Forældres / værges underskrift

Forældres / værges underskrift

Afleveres til juniortræneren, eller sendes til SUG sammen med et vellignende billede.
Ansøgningen bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.
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