Søknad om medlemskap i
MOSS UNDERVANNSKLUBB
- stiftet 1969 -

PERSONALIA
Navn

:

Adresse

:

Født:

Postnr. / sted :
E-post

:

Telefon

:

Mobil:

Arbeid:

Privat:

DYKKESERTIFIKAT/ERFARING
Sertifikattype og –nr.

Har dykket ca.

Sertifikat tatt ved

Dato for
sertifikatprøve

dykk

SPESIELLE INTERESSER/DYKKEAKTIVITETER (foto, arkeologi, o.l.)

• Søker samtykker i at opplysningene gitt ovenfor inngår i klubbens medlemsregister, som er tilgjengelig for
styret i klubben, og at opplysninger om navn, adresse og fødselsdato blir registrert i Idrettens
medlemsdatabase hos Norges Idrettsforbund.
• Søker plikter, så lenge vedkommende er medlem i Moss Undervannsklubb, å holde klubben orientert om
endringer i adresse o.l.
• Søker har lest gjennom klubbens lover, og forplikter seg herved til å overholde disse.
• Søker er inneforstått med at all dykking skjer på eget ansvar og er frivillig.
• Søker er klar over at klubben ikke har tegnet forsikringer som på noen måte dekker klubbens medlemmer
eller personlige utstyr.
• Søker har satt seg grundig inn i, og undertegnet et eksemplar av klubbens sikkerhetsregler som returneres
sammen med denne søknaden.

TYPE MEDLEMSKAP SOM SØKES FOR INNEVÆRENDE ÅR
Nitrox (inkl. luftfylling + nitroxtilgang)
Passiv dykker (ekskl. luftfylling)
Aktiv dykker (inkl. luftfylling)
Junior dykker <16år (ekskl. luftfylling)

Sted og dato:

Underskrift:

Utfylt søknad og undertegnede sikkerhetsregler sendes Moss Undervannsklubb, Tronvikaléen 29. 1519 Moss

Sikkerhetsregler for Moss Undervannsklubb
1. All dykking foregår på eget ansvar.
2. Alle som deltar på dykk i regi av MUK skal være sertifisert i en anerkjent
dykkeorganisasjon.
3. Ved all dykking i regi av MUK, skal det være oppnevnt en dykkeleder. Ved dykking
fra båt (ikke lettbåt) skal dykkeleder være en annen person enn skipper. Dykkere skal
følge klubbens sikkerhetsregler og rette seg etter pålegg fra dykkeleder, som er
suveren i avgjørelser som angår dykkesikkerhet. Dykkeleder har mandat til å nedlegge
dykkeforbud dersom han/hun finner uakseptable forhold ved dykkested eller dykkere.
4. Dykkeleder medbringer felleslogg, førstehjelpsutstyr, oksygenutstyr og dykkeflagg
(henges opp). Ved en nødssituasjon skal dykkeleder iverksette tiltak ihht. alarm- og
handlingsplan.
5. Dykking i MUK foregår med følgende minimumsoppsett for hver dykker: Utstyr for
oppdriftskontroll, dybdemåler, tidsmåler, manometer, kutteredskap, 2 stk 2.trinn. Ved
nattdykk skal hver dykker ha egen hovedlykt og reservelykt. Ved dykking fra båt i
åpen sjø, skal oppblåsbar markeringsbøye medbringes av alle dykkere.
6. Dykker er ansvarlig for å være fysisk og psykisk skikket for dykking, og ikke være
påvirket av rusmidler eller andre medikamenter som kan påvirke dykkerens evne til å
ivareta egen og andres sikkerhet.
7. Dykker skal gjøre seg kjent med og respektere meddykkers ferdighets- og
sertifiseringsnivå. Dykket skal tilpasses den dykkeren i paret som har lavest
erfaringsnivå.
8. Alle dykk skal planlegges med hensyn på TID, DYBDE, RETNING og bruk av
computer eller tabell. Dette loggføres av dykkeleder. Maksimaltid avtalt med
dykkeleder skal følges. Maksimaldybde på dykket bestemmes av sertifiseringsnivå.
Utstyr skal sjekkes grundig før dykk, og kameratsjekk skal utføres. Dykkeren skal
gjøre seg kjent med tilgjengelig førstehjelpsutstyr og alarm-/handlingsplan på
dykkestedet.
9. Forholdene på dykkestedet skal vurderes med hensyn på båttrafikk, strøm,
fiskeredskap, fralandsvind etc.
10. Gassreserve etter avsluttet dykk skal planlegges til minimum 500 liter. Sikre positiv
oppdrift i overflaten før ventil tas ut. Dropp bly om nødvendig. Ved ombordstigning
med flaskesett, skal ventilen være i munnen.
11. Tydelig OK-signal og NED-signal skal gis før nedstigning. Tydelig OK-signal skal gis
i overflaten etter dykk.
12. Dersom dykkerparet kommer bort fra hverandre under dykk, let i inntil 1 min før man
starter normal oppstigning til overflaten. Kontakt gjenopprettes på overflaten,
eventuelt iverksettes redningsaksjon ihht. alarm- og handlingsplan.
13. Ved dykking med andre gasser enn luft: Den enkelte er selv ansvarlig for innhold i
flaskene og sikker bruksdybde for gassen man benytter.Det er kun tillat å dykke med
gass man er sertifisert for.
14.

Dykk skal planlegges og gjennomføres med pO2 som er mindre eller lik 1,6.

Jeg er vil følge ovenstående sikkerhetsregler under min dykking i Moss Undervannsklubb

Sted og dato:

Underskrift:

