
SSI Master Diver-paket  
SSI Perfect Boyancy + Deep Diving + Enriched Air Nitrox + React Right + Diver Stress & Rescue 

Ett färdigt paket av 5 specialkurser för dig som vill bli SSI 

Master Diver som är en av de högsta erkännandena inom 

sportdykning idag. Kurspaketet genomförs på 5 dagar och 

går på fasta datum under säsongen. Efter kursen har du 

även fria landdyk hos oss samt 10% på båtdyk tills du nått 

målet 50 loggade dyk. 

Välkommen till oss på Smögen Dyk & Upplevelse!  

  

   

  + 50 loggade dyk 

SSI Perfect Buoyancy: Perfekt avvägning bemästras bara med den rätt kunskap, träning och 

erfarenhet. En Avvägningskurs förbättrar din position i vattnet, dina avvägningskunskaper, 

simtekniker så att du behöver anstränga dig mindre och reducerar i många fall luftkonsumtionen hos 

eleven. Riktigt bra avvägning skyddar också din utrustning och naturen runt omkring dig.  

SSI Deep Diving: Många av de allra häftigaste dykplatserna och djuren finns på djupare vatten. Utan 

riktig träning kan vi som dykare utsätta oss för onödiga risker. Djupdykningskursen ger dig 

kunskapen, färdigheterna och erfarenheten att gå på djupet i Det Stora Blå med säkerheten och 

bekvämligheten i behåll.  Kursen tar dig ner mot vårt maxdjup på 40m.  

SSI Enriched Air Nitrox (-40% O2) : - Känner du som många andra att du vill stanna under ytan längre 

än du brukar? Nitrox är lösningen. Att genomgå SSI’s mest populära specialkurs lär dig allt du 

behöver veta om att dyka på Nitrox- syreberikad luft.  Den här kursen är också ett förkrav för vissa 

tekniska kurser.  

SSI React Right: Bli redo för de oväntade nödsituationerna. React right är en fördjupningskurs i fyra 

delar, där vi tittar på Första Hjälpen, HLR (Hjärt- och Lungräddning, Vuxen och Barn), 

Syrgasadministration vid dykolyckor och användning av en Automatisk Defibrillator. 

SSI Diver Stress & Rescue: Du lär dig hur man förebygger olyckor och hur man hanterar situationer 

som kan inträffa. Du kommer att lära dig hur man undviker, känner igen, och löser problem på- och 

under ytan. En utmärkt kurs för dig som vill dyka säkrare! 



Förkrav: 15 år och SSI Open Water Diver eller likvärdig certifiering. Innan kursen ska du ha läst 

igenom kursmaterialet som du får från oss digitalt när du anmäler dig. 

Kurspaketet genomförs på 5 dagar, totalt 8 dyk, med kursstart 9.00 på morgonen.  

 

Kurserna SSI Perfect Boyancy, SSI Deep Diving, SSI Enriched Air Nitrox , SSI React Right, SSI Diver 

Stress & Rescue, lunch 5 dagar, certifiering vid avklarade kurser, luftfyllning ingår. Efter kurs har du fri 

landdykningsavgift samt 10% på båtdyk till dess att du nått målet 50 loggade dyk. 

Pris: 8995 kr (För sig kostar kurserna totalt 10845 kr) 

 

     
Behöver du låna komplett utrustning har du reducerat pris vid kurs: 1250kr för 4 dagar. 

Vill du bo hos oss? 5 nätters logipaket kostar dig 1000 kr under kurs. Inklusive frukost och kvällsmat. 

 

Självklart går det även bra att komma till dykcentret och dyka! Kontakta oss enligt nedan.  

För mer info om kursupplägget och inloggning till teorin, skicka oss ett mail. info@smogendyk.se, 

eller slå en signal 0730-537475 

Varma Hälsningar  

Smögen Dyk Crew 

 

 

 


