
SSI Diver Stress & Rescue 
Bli redo för de oväntade nödsituationerna. Stress & Rescuekursen 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! 

Välkommen på SSI Diver Stress & Rescue-kurs! 

  

Förkrav: 15 år och SSI Open Water Diver eller likvärdig certifiering. Du måste ha bevis på Första 

Hjälpen & HLR-utbildning inom senaste 2 åren. Exempelvis ”React Right” som vi även utbildar i. Innan 

kursen ska du ha läst igenom kursmaterialet som du får från oss digitalt när du anmäler dig. 

Räddningsdykarkursen gnomförs på 2 dagar, totalt 3 dyk, med kursstart 9.00 på morgonen. 

  

Kursen SSI Diver Stress & Rescue, lunch 2 dagar, certifiering vid avklarad kurs, luftfyllning ingår. 

Pris: 3500 kr 

 

Har du någon som du tycker om att dyka med som du tycker borde gå en räddningsdykarkurs? – Gå 

kursen tillsammans! 

Behöver du låna komplett utrustning har du reducerat pris vid kurs: 750kr för 2 dagar. 

Om du vill kombinera specialkurser så hör av dig till oss om möjligheterna att kombinera pris och 

dagar. Exempel: React Right + Diver Stress & Rescue = 3 dagar, 4500 kr (ord. pris 5350 kr) 

      

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 

 

SSI Diver Recognition Cards 
Inom SSI belönas både erfarenhet och utbildning. När du nått följande antal specialkurser och 

loggade dyk får du erkännande för din erfarenhet.  

  

 

 

 

Specialty Diver: 

2 Specialkurser + 12 loggade dyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Open Water Diver: 

4 Specialkurser + 24 loggade dyk 

 

 

 

 

 

 

 

Master Diver: 

4 Specialkurser + Stress & Rescue + 50 loggade dyk 

SSI Master Diver är en av de högsta erkännandena 

inom sportdykning idag. 

 

 

Vi har kompletta Advanced Open Water Diver & Master Diver Program med fasta datum under 

säsongen där vi kombinerar specialkurser till reducerat pris. Fråga oss om du är intresserad! 


