
PRO TRAINING 
Kommer du ihåg första gången du fick uppleva 
känslan av att kunna andas och sväva fritt,  
viktlös under ytan?  - Visst var det fantastiskt! 
 
Tänk dig hur det skulle vara att slippa sitta i en 
rullstol för en stund, kunna sväva upp och ner, 
sida till sida, när du normalt sett funderar på hur 
du ska ta dig förbi trappsteg och terräng. 

Förkrav: 

För att få delta i en DDI PRO Training ska du vara Divemasterkandidat eller högre. 
(Eller motsvarande i andra dykorganisationer) Du ska kunna uppvisa läkarintyg för 
dykning, samt intyg att du gått HLR-kurs inom 24 månader. 
Efter examination erhåller du samma certifiering som du har i din huvudsakliga ut-
bildningsorganisation. (Divemaster eller Instruktör) 

Teori 

Vid kursens teoripass lär du dig bl.a hur du kan  
möta de olika utmaningar som en funktions- 
varierad person ställs inför.  
Vi kikar på den stora variation av skador och  
funktionsolikheter som finns och hur de yttrar sig  
i vardagen och vilka restriktioner och rekommendationer som finns vid dykning. 
Vi tittar på inspirerande filmer och berättelser från verkliga livet där personen fun-
nit dykning som en ny och givande hobby. 
Under teoripasset undersöker vi även hur vi kan använda standarden och DDI´s 
olika program för att anpassa våra dykkurser till eleverna.  
 

Praktik 

Praktiken innebär att du som DM/Instruktör får träning i att dyka med blinda, helt– 
och delvis förlamade dykare. Du kommer även själv få prova detta och uppleva 
känslan av att vara blind eller förlamad.  
Detta för att skapa en förståelse och känsla av hur viktig ledarrollen är.  
Vi kommer att öva olika tekniker för i-/uppgång, lyft– och simtekniker under kursen.  
Allt för att du ska få kunskap och träning för att kunna dyka med egna elever. 

EN KURS FÖR DIG SOM VILL JOBBA SOM PRO MED FUNKTIONSVARIERADE DYKARE 



Under våra PRO Trainings försöker vi uppmuntra det 
dykcenter vi besöker att anordna ett lokalt No Barrier 
Tour– event.  Ett kostnadsfritt tillfälle till provdyk för 
personer med funktionsvariation. 
 
Detta ger er möjligheten att i samband med PRO-kursen 
få dyka med funktionsvarierade personer och samtidigt 
få vägledning av erfarna DDI Pro. 
 
Vill du ha hjälp att anordna ett NBT-event ? 
Kontakta Göran Nyqvist på goran.nyqvist@ddivers.org 

Priser: 

 
DDI PRO TRAINING KURS 3 dagar (Inkl kursmaterial)    5200 SEK 
Tillkommer DDI PRO Certifierings-/medlemsavgift till DDI   100 Euro 
 
ASSISTANT DIVER 2 dagar (Inkl kursmaterial) Förkrav Rescue Diver 3200 SEK 
Tillkommer Assistant Diver Certifierings-/medlemsavgift till DDI  50 Euro 

Kontaktuppgifter 

Mail: goran.nyqvist@ddivers.org     www.ddivers.org     Tel/sms: +46(0)70-5887394     

Kursledare 

Kursen hålls av Göran Nyqvist, DDI Instructor Trainer och PADI 
Staff instructor. Han har utbildat dykare sedan 2009 och sedan 
2012 byggt på med dykning för funktionsvarierade.   
 
Fokus under kurserna ligger på att dela egna erfarenheter samt 
att få till realistiska övningar i vattnet. En stor portion glädje och 
humor brukar smyga sig in också. 

Göran varvar gärna PADI/DDI-kurser med teknisk dykning och dyker gärna på vrak i 
våra Svenska vatten. 
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