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Autorisasjonssøknad til sportsdykkerinstruktør 
SKRIV TYDELIG – FYLL GJERNE UT I ELEKTRONISK ELLER BRUK BLOKKBOKSTAVER 
 
Navn:_______________________ 
Adresse:______________________ 
Poststed:______________________ 

Født:_________________________ 
E-post:________________________ 
Mobiltelefon:___________________ 

 
 

        
 
 

� CMAS M1-instruktør. Vedlegg kopi av dokumentasjon: 
o CMAS P3 sertifikat eller tilsvarende  
o Dokumentasjon for bestått CMAS M1 Instruktørkurs 
o Dokumentasjon i henhold til vedlagte retningslinjer 
o  

 � CMAS M2-instruktør. Vedlegg kopi av dokumentasjon: 
o CMAS M1-instruktørertifikat eller tilsvarende  
o Dokumentasjon for bestått CMAS M2 Instruktørkurs 
o Dokumentasjon i henhold til vedlagte retningslinjer 

 
� CMAS M3-instruktør. Vedlegg kopi av dokumentasjon: 

o CMAS M2 sertifikat  
o Dokumentasjon i henhold til vedlagte retningslinjer 

 
Dato:_____________   
 
Sted:_____________________________   
 
Søkers underskrift:_________________________________________________ 

For saksbehandler i Norges Dykkeforbund. Ikke skriv i dette feltet. 
 
Saksbehandler:       Dato behandlet: 
 
Søknad godkjent:      Søknad ikke godkjent 
 
Autorisasjonsnummer      Instruktørsertifikatnummer 
Signatur og stempel NDF 

 
 
Bilde sendes til  
dykking@nif.idrett.no 
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Veiledning til autorisasjonssøkeren 
 
Formål med skjemaet 
Dette skjema er beregnet for søknad om autorisasjon som CMAS-instruktør innen sportsdykking. Du krysser av 
i rubrikken for det instruktørnivået søknaden gjelder for. 
 
Dokumentere din kompetanse 
Du må dokumentere din kompetanse og din erfaring. Ta kontakt med NDF om du har spørsmål om hvordan 
eller hva som kreves av dokumentasjon for de ulike nivåene. 
 
CMAS M1 instruktør.  

• Være minst 18 år 
• Gjennomført og bestått NDF/ CMAS M1 kurs.  

 

CMAS M2 instruktør 
• være minst 18 år.   
• Gjennomført og bestått NDF/ CMAS M1 kurs.  
• Minimum 10 sertifiseringer av CMAS P1 dykkere fordelt på minimum 2 kursgjennomføringer. 
• Deltatt som assistent ved ett P2 og/eller P3 kurs ledet av en M3 instruktør. 

 

CMAS M3 instruktør 
Krav til kandidaten: 

• Minimum 20 år gammel.  
• Må ha hatt aktiv CMAS M2 apparatdykkerinstruktørstatus i minimum to år.  
• Skal ha gjennomført og kunne dokumentere 500 dykk. 
• Må ha vært hovedinstruktør på minimum tre NDF/CMAS P1 kurs og uteksaminert minimum 25 NDF/CMAS P1 

dykkere. 
• Må ha vært hovedinstruktør på minimum to NDF/CMAS P2 kurs og uteksaminert minimum 6 NDF/CMAS P2 

dykkere. 
• Må ha vært hovedinstruktør på minimum ett NDF/CMAS P3 kurs og uteksaminert minimum 3 NDF/CMAS P3 

dykkere. 
• Må ha deltatt som assistent / praktikant ved to NDF/CMAS M1 eller M2 kurs. Aktivt deltagende i planlegging, 

forberedelse og gjennomføring ved begge kurs, men med fokus på observasjon og læring ved det første kurset 
og som undervisende instruktør under aktiv veiledning av ansvarlig M3 instruktør(er) under det andre 
instruktørkurset. 

 
 

 
 
Signatur 
Søknad om autorisasjon fremsettes av søkeren selv, derfor skal søknaden signeres av deg som søker. 
 
Signert søknad med vedlegg og et passbilde sendes:  
sertifikat@nif.idrett.no 
eller 
Norges Dykkeforbund 
Ullevål Stadion 
0840 Oslo 
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Om autorisasjon 
 
 
Nye instruktører sender NDF autorisasjonssøknad og betaler instruktøravgift. Når dette er mottatt og behandlet får 
instruktør Treneravtale for signering. Autorisasjonen er gyldig i 5 år. For å fornye autorisasjonen kreves det at 
instruktøren har vært aktiv i foregående periode. Dette for å sikre at kompetanse og ferdigheter som instruktør 
vedlikeholdes. 
 
For å opprettholde autorisasjon må instruktøren: 

•   Møte på instruktørsamling minst en gang i løpet av autorisasjonsperioden. 
•   Årlig dokumentere aktiv dykking på tilsvarende eller høyere nivå enn hva instruktøren er sertifisert for å 
undervise. 
•   CMAS / NDF M1 instruktører skal ha gjennomført minimum 4 sertifiseringer i løpet av autorisasjonsperioden. 
•   CMAS / NDF M2 instruktører skal ha gjennomført minimum 4 sertifiseringer på P1, P2 eller P3 nivå i løpet av 
autorisasjonsperioden. 
•   CMAS / NDF M3 instruktører skal ha gjennomført minimum 4 sertifiseringer på P1, P2 eller P3 nivå og skal 
ha gjennomført M1 eller M2 kurs med minimum to kandidater. 

 
 
Krav til utøvelsen 
CMAS-instruktørsertifikatet er gyldig i 5 år fra utstedelsesdato. Se gyldighetsdato på baksiden av ditt 
sertifikat. 
 
For å opprettholde instruktørautorisasjon krever NDF at følgende kriterier oppfylles i løpet av 
gyldighetsperioden (gjelder Trener 1 fridykking, CMAS M1 og M2 instruktører): 

• Delta på instruktørsamling minimum en (1) gang  
• Gjennomføre instruktøroppdateringskurset som e-læring når det kommer en ny versjon 
• Avholde ett CMAS-kurs. Kurset dokumenteres med deltakerliste 

  
Krav for CMAS M3-instruktører og Trener 2 Fridykking i løpet av gyldighetsperioden:  

• Delta på instruktørsamling minimum to (2) ganger 
• Delta på minimum en samling for M3/ Trener 2 som arrangeres annen hvert år 
• Gjennomføre instruktøroppdateringskurset som e-læring når det kommer en ny versjon 
• Avholde ett CMAS-kurs. Kurset dokumenteres med deltakerliste 

  
Instruktører som ikke gjennomfører påkrevd aktivitet for å opprettholde kunne fornye autorisasjonen 
må gjennom en resertifisering. Kostnad for dette må dekkes av instruktøren selv.  
 
Instruktører som har gjennomført påkrevd aktivitet kan bestille nytt instruktørsertifikat for en ny 
periode kostnadsfritt. 
Bestillingen sendes til sertifikat@nif.idrett.no og inneholder navn, adresse, e-post, 
sertifikatnummer(e). Samt oversikt over deltakelse på seminarer. NDF vil administrere fornyelse av 
autorisasjon rundt årsskiftet hvert år. Du som instruktør er ansvarlig for å ha gyldig autorisasjon når 
du underviser. 


