
Årsberetning 2016 – Bestyrelsens beretning 
Forandringer, ændringer, nye måder at gøre tingene på – det er bare nogle af de ord vi kan bruge 
om året 2016. Vi er i en tid med forandringer og der lægges pres på forbundet fra mange sider og 
den ene dag skal vi gøre et og den næste noget andet for at tilgodese alle de interessenter vi har.  
Dansk Sportsdykker Forbund er et forbund med mange forskellige aktiviteter og mange forskellige 
mennesker. Vores store fællesnævner er at vores aktiviteter foregår under vandoverfladen – i 
hvert fald det meste af tiden.  
 
Med mange forskellige aktiviteter, måder og ønsker til hvordan tingene skal gøres kan det nogen 
gange være en udfordring at gøre alle helt tilfredse. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi fra 
bestyrelsens side gør alt hvad vi kan for at tilgodese alle bedst muligt.  
Udefra kan det engang imellem se ud som om ressourcerne i forbundet bliver ulige fordelt og at 
alle ikke har en fornemmelse af at alle bliver tilgodeset lige meget.  
Det gør de måske heller ikke, men sådan er det nu engang og der er forskel på om det er 10 
personer der skal til en konkurrence eller om 100 flaskedykkere der bare gerne vil dykke en 
søndag formiddag i godt vejr.  
Men tro mig når jeg siger, at på overfladen ligner forbundet en flot and der bare glider stille over 
vandoverfladen men underneden pisker benene frem og tilbage for at holde en gunstig kurs i et 
farvand med vind, strøm og til tider mere eller mindre høje bølger.  
 

Sporten kort… 

Vi har i 2016 afholdt flere af vores traditionelle gode og store arrangementer og samtidig har vi 
haft atleter med til flere nationale og internationale mesterskaber. Vi har desværre ikke set 
dannebrog vejre højest men det blev heldigvis til en sølvmedalje ved WM i pool på damesiden og 
2 bronzemedaljer ved WM i dybde alle indenfor fridykning. Det kan vi nu godt være stolte af.  
 
Vi kan faktisk være stolte af alle vores atleters præstationer for det er altid imponerende at følge 
de personer der træner, træner og øver sig mange timer for at score det vindende point, holde 
vejret længst, fange den flotteste (største fisk), svømmer hurtigst eller tager det bedste billede. 
Det kræver en kæmpe indsats og vilje og når det så lykkedes må det også være en kæmpe 
fornøjelse og glæde at vide at man har repræsenteret sin klub, forbundet og Danmark bedst 
muligt.   
Sportsudvalgene gør og har gjort en stor indsats for at få flere aktive interesseret i de forskellige 
sportsgrene. Der skal dog ikke herske tvivl om, at der er plads til mange flere. Det kommer vi til at 
gøre mere ud af i de kommende år.  
 

Forbundet i det hele taget 

Indledningsvis nævnte jeg, at vi lever i en verden med forandringer og nye måder at gøre tingene 
på. Det mærker vi selvfølgelig også i forbundet.  
 
Vi arbejder meget med at beskytte og værne om de steder hvor vi som dykkere har vores gang. Vi 
har lange kyststrækninger i Danmark men konkurrence er hård og hvis vi ikke er opmærksomme 
og giver vores besyv med er der en tendens til at os der er under vandet bliver glemt i forhold til 
svømmere, kano, kajak, fiskere og mange andre brugere af de kyststrækninger der er tilgængelige. 
Vi sal helst kunne være der alle sammen og et nyligt eksempel er den gamle færgehavn i Nyborg 
hvor der er planer om at lave en større vandsports park. Her har vi og flere lokale klubber været 
aktive med at lade dykkerne blive hørt også. Det er trist at steder der er gode for os bliver ændret 
så det er sport over vand der bliver favoriseret.      
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Det er ikke bare vores dykkersteder er i fare engang imellem det er også regler for hvordan man 
skal dykke eller hvilket udstyr der skal bruges. Især på den europæiske scene sker der en del og 
flere af de steder vi er repræsenteret internationalt er det ofte et vigtigt punkt på dagsordenerne. 
Der bliver ofte lavet forslag om love og regler hvor, dem der laver dem, ikke lige har tænkt på de 
rekreative dykkere og den sport vi dyrker ikke altid skal sidestilles med dem der lever af at arbejde 
under overfladen.  
Forbundets uddannelsessystem har i flere år været ISO certificeret. I 2016 var det tid til at vi blev 
certificeret igen. Det blev vi i april måned og det betyder, at de standarder og måden vi underviser 
på ligger over eller på niveau med de standarder der er under ISO. Det betyder måske ikke så 
meget for os alle i dagligdagen men overfor lokale myndigheder, lovgivere mm så er det en form 
for kvalitetsstempel. Vi gør hele tiden vores bedste for at forbundets uddannelser, bøger osv. har 
en høj standard og på den måde kan vi give jer de bedste forudsætninger for at få gode 
spændende oplevelser under overfladen.  
  
2016 er det sidste år hvor vi får midler fra Danmarks Idrætsforbund baseret på den gamle 

fordelingsnøgle. Det betyder, at vi fremover selv får en større medbestemmelse overfor hvilke 

langsigtede mål vi vil nå med forbundet og vi ikke på samme måde ligger under for de forskellige 

politiske vinde indenfor idrætspolitik mm. Det bliver spændende og meget af året har vi arbejdet 

på hvad de nye mål skal være.  

Træerne har det desværre ikke med at vokse ind i himlen – især ikke når det omhandler flere 
midler til vores forbund. Men vi håber og tror på, at vi ikke mister midler men at vi kan holde et 
niveau der er lig 2016 fra 2018 hvor det nye system træder i kraft. Det er ikke nogen hemmelighed 
at mange af vores aktiviteters succes hænger sammen med den økonomiske støtte.  
 

Sidst men ikke mindst  

 Året har også budt på nogle jubilæer ude i klubberne. Igen er der klubber der har fejret 50 års 
fødselsdag. Har selv været til jubilæer og der hvor jeg har været har der været en glæde, stolthed 
og en gejst blandt medlemmerne – der er ikke groet mos på klubberne og det arbejde i alle gør i 
jeres nærområder er beundringsværdigt og noget i og vi kan være stolte af. 
  
I den forbindelse vil vi gerne takke alle jer i klubberne, i udvalgene, udvalgsformændene, 
instruktører og medhjælpere af enhver art. Uden jer kan vi ikke fejre medaljer, gode 
arrangementer og slet ikke se alle de glade mennesker der deltager i vores arrangementer. 
  
Vil også gerne sige tak for indsatsen til bestyrelsen der igen i år har mødt op til bestyrelsesmøder, 
møder med udvalg og mange andre steder samt for mange gode og interessante samtaler for at 
løse de udfordringer der bliver lagt på vores bord. 
  
En stor tak og klap på skulderen for den gode og ihærdige indsats til Ingelise og Annette der dagligt 
sidder på kontoret og sørger for at samle mange tråde og løser mange opgaver for både udvalg, 
klubber, medlemmer og bestyrelsen. 
 
Sidst men ikke mindst så vil jeg sige tak til alle jeres familier, koner og mænd der lader jer få tiden 
til at yde en indsats for forbundet. Som sagt uden jer ville vi ikke være der hvor vi er nu.  
 
På bestyrelsens vegne – Jesper Risløv  
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Ungdomsudvalget 
 

Møder 

Udvalget har holdt de planlagte møder. 
Udvalget består af: Bent Knudsen, Steen Petersen, Annette Knudsen, Anders Maul, Christian 
Schmidt og Brian Nielsen. 
 
Juniorlege  

Juniorlegene blev holdt i Kongeåbadet Arena Syd, med overnatning på Vamdrup Skole. 
En stor tak til Bjørn Küster og Kirsten Pedersen for deres hjælp med at få svømmehal og skole til 
årets juniorlege. Også en stor tak til juniorlederne for aktiv hjælp til tidtager m.m..  
Der deltog 16 ledere og 43 snorkeldykkere i alderen 8 – 18 år, som dystede om medaljer fordelt på 
4 discipliner og 4 aldersgrupper. 
Derudover deltog ungdomsudvalget i det praktiske arbejde. 
Ungdomsudvalget har arrangeret Juniorlege i rigtig mange år, enkelte ledere har været med i 
mere end 15 år.  
 

8 klubber deltog med i alt 59 deltagere.  

Herlev Dykkerklub Jernlungerne Assens Dykkerklub 
Sportsdykkerklubben Aqua Club Dykkerklubben Dråben  
Sportsdykkerklubben Polyfemos Haderslev Dykkerklub 
Islev Sportsdykkerklub  Frømandsklubben Neptun 
 
 
Sommerlejr   

Sommerlejren blev holdt på Augustenhof Camping på Als. 
Vi var ikke så mange i 2016 så det var en lidt mindre lejr denne gang. 
  
Ankomst: 
Sommerlejren varer en uge starter allerede om torsdagen, hvor dele af udvalget, samt andre 
frivillige der gerne vil hjælpe udvalget med pakning af hele teltlejren, gummibåde og meget andet 
udstyr. Udstyret pakkes på trailere og 3 lejede lastbiler som også køres af udvalget og de frivillige 
hjælpere. Fredag køres der til Als hvor resten af udvalget og flere frivillige kommer og hjælper med 
at sætte lejren op. Det tager 2 dage at få det hele op at høre. 
Søndag formiddag er lejren klar til at modtage klubberne.  
Klubberne ankommer i løbet af søndagen og sætter deres del af lejren op.  
Sommerlejren er en teltlejr med aktiviteter hver dag. 
Deltagerne er delt op i 2 hold. Der køres med busser ud til 2 planlagte dykkersteder. 
Lastbilerne kører deltagernes udstyr ud til dykkerstederne før busserne ankommer med juniorer 
og ledere. 
 
Afgang: 
Lørdag pakkes først klubbernes lejr ned og derefter hjælper alle med at slå forbundets lejr ned. 
Der køres hjem. Søndag mødes udvalget og hjælpere med at pakke ud og lægge udstyret på lager 
til næste år. 
På forbundets hjemmeside ligger der billeder fra sommerlejren. 
Tak til Ungdomsudvalget og tilknyttede hjælpere: Kirsten, Rene, Gert, Klaus, Kim, Thomas, Peter, 
Sandra og Kamilla. 
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16 Klubber deltog med i alt 113 deltagere. Ungdomsudvalget og 9 hjælpere. 

Assens Dykkerklub  Silkeborg Frømandsklub 
Dykkerklubben AKTIV  Sportsdykkerklubben Aqua Club 
Bundskraberen i Helsinge  Sportsdykkerklubben Nautilus  
Haderslev Dykkerklub  Undervandsgruppen Poseidon  
Frømandsklubben Neptun  Frømandsklubben Nikon 
Sportsdykkerklubben Nuser Sønderborg Sportsdykkerklub 
Sportsdykkerklubben Polyfemos Skovshoved undersøiske Gruppe 
Herlev Dykkerklub Jernlungerne Dykkerklubben Hajen 
 
Juniortræf i Silkeborg i september  

Planen med weekenden er at mødes om dykning i ferskvand, træning, vandleg og selvfølgelig at 
deltagerne kan mødes igen efter sommerlejren. 
Der er adgangsbegrænsning på 65 deltagere af sikkerhedsmæssige årsager. Der overnattes i 
Silkeborg Frømandsklubs klubhus.   
 

5 Klubber deltog med i alt 19 deltagere. 

Frømandsklubben Neptun    
Dykkerklubben Aktiv   
Sønderborg Sportsdykkerklub   
Assens Dykkerklub 
Aqua Club 
 
 
  

Bent Knudsen  
Formand Ungdomsudvalget 
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UV-Jagtudvalget 

UV-Jagt sæsonen startede med ordentlig brag: 

Lørdag den 30. april.  

Her havde udvalget i samarbejde med Hippie House, arrangeret et kæmpe event på Mosede havn. 

Det var slået stort op med blandt andet: åbningstale af Greves Borgmester Pernille Beckmann, live 

musik på stor sene, brandbiler, snobrød, jazz, skattejagt for børn, undervandsjagt og ikke mindst 

en stor undervandsskattejagt. Hippie House havde blandt andet sponserede en luksus rejse, med 

ophold på lækkert 4 stjernet spa hotel i Calpe, Spanien.  

Det galt om at finde en af deres meget dyre undervandslageret vine, der var lagt ud i Mosede havn

i forvejen. Arrangementet var en stor succes, trods for en meget kraftig pålandsvind dagen inden. 

Dette medførte næsten ingen sigt og koldt vejr afholdt desværre mange fra havne området. 

4. og 5. juni var der FM/DM  

På Vestsjælland ved Kalundborg. Her deltog 43 undervandsjægere som var indlogeret på 

Kalundborg vandrehjem. Ny Danmarksmester blev Mikkel Villadsen. 

19. og 20. August Nordisk Mesterskab 

I Waasa, Finland. Her deltog det danske Landshold på 10 UV-Jægere, der var udtaget året før. Det 

blev til en fin bronze medalje i holdkonkurrencen, på en meget svær udebane. 

3. og 4. september udtagelsesstævne  

Til Landsholdet 2017 på Langeland. Ud af de 18 bedst placerede (fra de 16 pointjagter afholdt i de 

3 kredse), blev de 10 bedste udtaget til landsholdet 2017. De 3 bedst placerede blev endvidere 

også udtaget til EM i Kroatien september 2017. 

7. og 8. oktober sendte vi A-Landsholdet 

(3 deltagere) til Bergen Spearfishing Festival. En international konkurrence, der var med til at ruste 

Danmark mod NM 2017 og VM 2018, som begge formentlig bliver afholdt i netop Bergen. Det blev 

til en flot sølvmedalje, ved undertegnede. 

Der er i Jyllands kredsen afholdt 5 pointjagter  

   - 28. maj: Nyborg 

   - 19. juni: Gjerrild klit 

   - 28. august: Pøls rev 

   - 18. september: Gulstav 

   - 16. oktober: Kredsmesterskab; Hjortholm 

I alt 19 deltagere ved Jyllandsarrangementer. 
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Der er i Fyns kredsen afholdt 6 pointjagter: 

   - 15. maj 

   - 28. august 

   - 18. september 

   - 9. oktober 

   - 30. oktober 

   - 19. november 

I alt 16 deltagere ved Fyns arrangementer. 

- Der er i Sjællands kredsen afholdt 6 pointjagter : 

   - 30. maj: Vina Maris Cup, Mosede 

   - 12. juni: Hornbæk plantage 

   - 16. juli: Veddinge bakker 

   - 14. august: Kredsmesterskab; Lytteposten 

   - 10. oktober: Halskov rev 

   - 16. oktober: Reersø 

   - 29. november: Strandmøllekrogen 

I alt 43 deltagere ved Sjællandsarrangementer. 

Ud over dette så har udvalget holdt en række møder. Her er der blandt andet lavet et høringssvar 

angående EU forslag, omkring forbud mod undervandsjagt om natten og brugen af scuba udstyr 

og harpun. En sag der afgøres i foråret 2017. 

Vi har også arbejdet på at få et konkret svar fra Justitsministeriet, omkring tilladelser til brug af 

harpuner for unge under 18 år. 

Vi fik ved Årsmødet i juni endvidere skiftet 2 medlemmer af udvalget. Søren Forsberg og Kim 

Westergaard udgik pga. småbørn og manglende tid. I stedet fik vi Bo Sonne Andersen og Mikkel 

Villadsen ind. To skarpe IT folk med stor interesse og erfaring for UV-Jagt og fiskepleje. 

Et travlt, produktivt og meget udbytterigt 2016 :-) 

Med venlig hilsen  

William Siefert  / formand UV-Jagtudvalget. 
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UV-Rugbyudvalget 
2016 – et år på godt og ondt. 

Der er flere gode tendenser i sporten som helhed. Især når den internationale scene tages med i 

betragtningen. Spørgsmålet er om vi i Danmark følger den trend der reflekteres gennem de mange uv-

rugby aktiviteter i Europa. I årsberetningen kigger vi dog primært på uv-rugby i Dansk regi, og her er der

desværre flere punkter de bør mane til bekymringer.  

Udvalg og hjemmeside 

Økonomi 

De Nordiske Mesterskaber blev afholdt på hjemmebane i København, og der var ikke så mange udgifter for 

landsholdene som forventet. Derudover blev mesterskaberne gennemført betydeligt billigere end 

forventet.  

2016 sluttede af med at uv-rugby igen blev beskåret væsentligt, og selvom denne trend også rammer andre 

udvalg under DSF er det for uv-rugby bekymrende, da vi utvetydigt er på smertegrænsen for flere af 

kerneaktiviteterne i sporten. Vi er afhængige af gode forbindelser til svømmehaller for at kunne afholde 

blot et minimum af landsholdstræninger, både i U21 og i senior regi. 

Poster 

Vi har fyldt alle de væsentlige poster i uv-rugby udvalget. Dog er det bekymrene at der ikke ser ud til at 

være en tilgang af nye friviilige kræfter. Det er især bemærkelsesværdigt, at alle posterne er besat af 

elitesklubbernes medlemmer, og skyldes grangiveligt, at klubberne udenfor uv-rugby udvalget har svært 

ved at se, hvordan udvalgsarbejdet kan eller vil påvirke deres hverdag udenfor eliten og udenfor 

landsholdene.  

Hjemmesiden 

Hjemmesidearbejdet består primært i at offentliggøre planlægning og resultater for divisionen øst, 

landsholdende og Danmarksturneringen. Disse bliver opdateret løbende. Sekundært bruges udvalgets 

hjemmeside nu som reference for formalia dokumenter som regelsæt, dommerjournaler, spillerlister, 

skabeloner mv. 

Vi ønsker en mere uv-rugby drevet kalender, da der er 50+ aktiviteter alene under uv-rugby per år, men det 

er desværreikke muligt. Dette ville ellers samle klubberne ét fælles sted, og øge trafikken. 

Landsholdene 

Der kom to nye landsholdstrænere til i 2016. På herresiden har det resulteret i et fremragende fremmøde, 

og mange rigtig gode træninger. På damesiden er truppen væsentlig mindre, men der arbejdes stadig på at 

få flere af de tidligere U21 spillere over på seniorlandsholdet. Dette er lykkedes godt på herresiden, hvor 

mange tidligere U21 spillere nu træner fast. 

Herreholdet arbejder nu på at skabe en stærk trup og gode rammer for holdet op mod EM i August og har 

en langsigtet målsætning om medaljer ved VM næste gang, der nok afholdes i 2019. 

Dameholdet har ligeledes arbejdet mod EM i August 2017, og arbejde konstant på at rekruttere spillere 

med den fornødne kvalitet til bruttolandsholdet. 

U21 landsholdene var i Norge til CMAS Europamesterskaberne i Sandefjord. Det er fortsat et fremragende 

stykke arbejde U21 holdets trænere og stab præsterer.  
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Nationale turneringer 

Danmarksmesterskabet blev vundet af Flipper, mens Tudserne fra Odense tog sølvet og Amager 

undervandsrugbyklub tog bronzen. Turneringen er præget af at det reelt kun er 4 hold der kæmper om 

mesterskabet. Strukturen i Danmarksturneringen tillader, at klubber frit kan stille op i turneringen, selv 

hold udenfor eliten. Dette er gjort i håb om at vi kan hæve niveauet i Danmark, altså på sigt få flere hold i 

eliten. Det har ikke tidligere haft den ønskede effekt, men i 2016 begyndte der at ske noget, da både 

Fredericia/ Dråben og Køge begyndte at deltage i turneringen. Andre klubber ville kunne deltage og ville 

præstere fint i eliten, men der mangler antageligt nye kræfter for at løfte energien og bære lysten for en 

sådan deltagelse. 

Internationale turneringer 

Der er kommenteret på de Nordiske Mesterskaber og U21 EM i Sandefjord. 

De to klubber der repræsenterede Danmark ved Championscup i Berlin var Flipper på herresiden og uv-

københavn på damesiden. Begge hold fik her en 4. plads.  

I Europa er der et stigende aktivitetsniveau indenfor uv-rugby. Tendensen er her klart positiv. Der er mange 

turneringer de danske hold deltager ved, herunder særligt Euroleague der har haft en særlig positiv effekt 

internationalt. 

Fremadrettet 

Nationalt er er det kritisk at UV-rugby sporten i Danmark finder ind i en positiv udvikling, hvor flere DSF 

klubber bliver aktive indenfor UV-rugby sporten og ikke mindst at flere klubber bliver turneringsaktive. Vi 

skal blive bedre til at informere klubberne om fordelene ved at registrere deres aktiveteter og disse fordele 

bør have en mere håndgribelig effekt på klubberne. Samtidig skal vi have aktiveret flere medlemmer 

udenfor eliteklubberne i udvalget, ved kurser og aktiviteter generelt.  

En mere langsigtet planlægning for udvalgene under DSF er nødvendig for, på sigt, at sikre der er midler til 

prioriterede aktiviteter. CMAS er her ansvarlig for planlægningen af mange af disse aktiviteter i uv-rugby 

regi, og i samme vending bør vi gå væk fra at budgettere for blot 1 år ad gangen, da denne begrænsning gør 

det svært at prioritere langsigtet. 

Internationalt mangler UV-rugby sporten endnu, at finde et sikkert ståsted i CMAS organisationen, der bør 

sikre en kontinuerlig og forudsigelig afvikling af EM/VM og andre internationale CMAS organiserede UV-

rugby arrangementer. Pt. fungerer det ikke som det skal, med EM 2017 i Budapest som eksempel. 

Hvis vi ønsker ordentlige forhold for forberedelse for vores landshold op til mesterskaber og hvis vi ønsker 

at kunne budgettere mere end 1 år frem, skal CMAS konfronteres med krav om at løfte denne opgave til 

tilstrækkelighed i forhold til vores planlægningsbehov.  
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Finnesvømmerudvalget 
Henning Aaberg 
 
Finnesvømmerudvalget består af: 

• Henning Aaberg, Dykkerklubben AKTIV i Fredericia 
• Patrick Sommer, Sportsdykkerklubben Ægir i Esbjerg 
• Kenneth Aaberg, Dykkerklubben AKTIV i Fredericia 

 
I forhold til udvalgsarbejdet og finnesvømningen har Patrick været syg/skadet det meste af året, 
og dermed forhindret i at deltage i konkurrencer, træning samlinger mv. samt påbegyndt job og 
karriere efter endt studie. 
 
Klubbesøg og udlån af udstyr: 
I Finnesvømmerudvalget har vi prøvet at informere klubberne og andre interesserede om 
finnesvømning samt hjælpe interesserede i gang. I denne forbindelse anvender vi aktivt unge 
”Finnesvømmer-Ambassadørerne” i samspil med udvalgsmedlemmerne, og vi råder over 
monofinner og pandesnorkler til brug ved klubbesøg og til efterfølgende udlån. Dette udstyr 
suppleres løbende op, og vedligeholdes/repareres så det er i bedst mulige stand. Derudover har vi 
også været klubber behjælpelig med køb af monofinner mv. og supporteret i forbindelse med 
ansøgninger til den lokale kommune om støtte til opstart af finnesvømning… 
 
Der er gennemført følgende infoarrangement: 

• Sommer Sjov for unge i Fredericia Kommune med 12 deltagere 
• Introduktion til Finnesvømning ved ”Allerød Sportsdykkerklub - ORCA” med 9 deltagere 

 
Åben Vands Finnesvømning: 
Vi er ved at prøve det af, og Kenneth har deltaget i Vejle Fjord Åben Vands Svømningen for at 
udvalget kan få lidt erfaringer med denne type stævner samt med tilhørende sikkerheds setup. 
 
Åbne hollandske Mesterskaber: 
Kenneth deltog som den eneste i de ”Åbne Hollandske Mesterskaber” på grund af, at Patrick var 
sygmeldt og de øvrige finnesvømmeambassadører var booket op af eksamener. 
 
DM i Finnesvømning, lørdag den 12. november 2016: 
Blev gennemført i Odense Universitetets Svømmehal, som givetvis er en bedste kulisser for et 
Dansk Mesterskab i FINNESVØMNING. Rent praktisk blev det gennemført med Aqua Club som 
arrangerende klub med hjælp fra naboklubben Neptun – EN STOR TAK til Aqua Club for den 
praktiske indsats i forbindelse med DM. Der deltog omkring 50 finnesvømmere fra det meste af 
Danmark (Dejligt at se flere og flere seniorer og master svømmere) ud over ledere, trænere og 
forældre samt hele det praktiske ”Setup” for at gennemføre et DM i Finnesvømning. Der blev 
kåret Dansk Mestre i de forskellige discipliner med tilhørende aldersgrupper. DM er et 
arrangement med fokus på det sociale samspil finnesvømmerne og klubber imellem, men også 
konkurrencerne med de tilhørende DSF medaljer i Bronze, Sølv og Guld samt DIF’s Guldmedalje til 
den bedste disciplin vinder. Dette er også med til at profiler den enkelte finnesvømmer, klubben, 
DSF og ikke mindst Finnesvømning. Det udnyttes også PRmæssigst af mange klubber, når de 
enkelte kommuner inviter året danske mestre til ”Kommunens Idrætsfest”. 
Der blev sat ny ”Dansk Rekord” i 50 meter BI-Finner af Aleks Danmark i tiden 21,19 sekunder. 
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Finnesvømmer med i Eliteidrætskommune projekt: 
Fredericia er Team Danmark Eliteidrætskommune og gennemfører i forbindelse med dette et 
Eliteidrætsprojekt for unge talenter i alderen 13 til 21 år på tværs af idrætsgrene. Dykkerklubben 
AKTIV har haft tilknyttet 3 finnesvømmere til dette projekt, som ud over det sportslige giver PR for 
både klubben, DSF og Finnesvømning.  
 
Elitesatsning: 
Kenneth deltog i Wold Cup stævne i Eger den 26. til 28. februar, og Aix En Provence den 1. til 3. 
april for at opnå international erfaring. Derudover forsatte samarbejde med det Estiske 
Sportsdykker Forbund, hvor Kenneth deltog i et par træningssamlinger i forår sammen med SK 
Fortuna, som er en af de bedste klubber i finnesvømning i Estland. Dette var målrettet 
forberedelse forud for deltagelse i VM i Volos den 22. til 29. juni. Elitesatsningen giver vigtig viden 
og erfaring, som er nødvendig for at kunne udvikle finnesvømningen i Dansk Sportsdykker 
Forbund. 
 
Vi ser frem til 2017, og håber at flere klubber vil prøve kræfter med finnesvømning, og gøre brug 
af tilbuddet om klubbesøg og evt. lån af udstyr... 
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FRIDYKKERUDVALGET  
 

2016 bød på nye tiltag til styrkelse af bredden i dansk Fridykning og økonomisk trange tider med 
decimeret dansk deltagelse i de store internationale stævner. 
 

• Deltagerantallet ved DM pool i marts blev rekordhøjt med deltagelse af 35 atleter. Igen i år 
kunne atleterne ”møde udvalget”, hvor de kunne få mulighed for at høre fra 
Fridykkerudvalget om tanker og planer. 
 

• I juni sendte vi 4 personer til VM i pool i Turku, Finland. En fin tur for atleterne, hvor Anette 
Rafen Ottzen hjembragte en sølvmedalje. 
 

• I juni var en del af fridykkerdanmark samlet en weekend i Hemmoor ved Hamburg for at 
hygge og dykke i rekreationel kalkgrav. Dette gentog vi i august med stor succes. 
 

• I september sendte vi 6 atleter til hold vm i dybde ved Kalamata, Grækenland. Kvinderne 
fik her en fornem 4. plads, mens herrerne havde en læringsrig tur. 
 

• I november gennemførte vi det første fridykkerinstruktør kursus. Vi venter stadig på en 
evaluering. 
 

• I løbet af efteråret har der været udskiftning og omfordeling og omstrukturering af 
arbejdsopgaverne i udvalget. Dette har givet lidt luft til flere i udvalget. 
 

• Udvalget mødes (på Skype) en gang i kvartalet og der er løbende dialog med de aktive via 
Facebook. 
 

• Dybde DM er afholdt over perioden 1. oktober 2015 og et år frem, hvor atleterne har 
kunnet dykke til flere stævner. De har fået point for deres bedste godkendte dyk i hver 
disciplin. 

 

 

 

Arkæologiudvalget 
 
Arkæologisk Udvalg gennemførte et Marinarkæologisk Grundkursus i Faxe d. 17. april 2016 

med 10 deltagere. 
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Teknisk Udvalg 
 
Det har været Teknisk Udvalgs (TU) mål at understøtte Dansk Sportsdykker Forbund overordnede strategi.  
TU’s handlingsplan er udsendt til alle instruktører, og har været tilgængelig på DSF’s hjemmeside. Der har 
ligeledes været informeret i Sportsdykkeren og på diverse klubbesøg. Det har fortsat været TU´s mål at 
sikre større synlighed af udvalgets arbejde for klubberne og DSF medlemmer. 
 
Ny struktur i TU 

Teknisk Udvalg har i 2016 drøftet og gennemført en ny struktur for at sikre fordeling af opgaver i udvalget. 
Strukturen betyder at TU er opdelt i følgende undergrupper med en ansvarlig og mindst 2 medlemmer:  

• Administration 
• Kommunikation og sikkerhed 
• Uddannelsesmaterialer 
• Fridykning og Snorkeldykning 
• Sportsdykning og speciales 
• Juniordykning 
• Teknisk dykning 
• Instruktør gruppe 

• Kvalitetssikring 
Se yderligere i TU Handlingsplan 2017 eller på hjemmesiden. 
 
Kommunikation 

Teknisk Udvalg har i hvert nummer af Sportsdykkeren i 2016 informeret om nyheder og små noter om for-
skellige emner, som vi har været til interesse både for instruktører og dykkere.  
TU har løbende opdateret udvalgets hjemmeside inden for områderne, kurser, ”ofte stillede spørgsmål” og 
de arbejdsgrupper instruktørerne kan down- og uploade materialer til.  Der har igen i 2016 været særlig 
fokus på ”Tæt På” episoderne. 
 
Klubbesøg og klubudvikling 

TU har i 2016 valgt at være synlig og sikre dialogen mellem klubber og forbundet ved at gennemføre klub-
besøg over hele landet. På en del af besøgene har der været deltagere fra omliggende klubber og TU har på 
den måde været i dialog med flere klubber end blot den besøgte klub. Klubbesøgene har derved bidraget til 
networking og samarbejde mellem klubberne. 
 
Der er i 2016 gennemført klubbesøg hos: 

• Sønderborg Sportsdykkerklub  
• Næstved Sportsdykkerklub  
• Nordjysk Sportsdykkerklub i Hjørring  
• Slagelse Sportsdykkerklub 
• Grindsted Dykkerklub 

 
Tak til alle klubberne for hjælp i forbindelse med klubbesøgene og for at stille faciliteter til rådighed. TU 
planlægger at fortsætte klubbesøg i 2017. 
 
Herudover har Teknisk Udvalg gennemført klubudvikling i Jernlungerne, Herlev i forbindelse med udvikling 
af den nye Snorkeldykkerhåndbog. Samt besøg i Roskilde Frømandsklub i forbindelse med deres udvikling 
af Vrag 1 og 2 specialities. 
TU kurser 

TU har sikret, at der i 2016 er afholdt decentrale optagelsesprøver til CMAS 1* instruktørkurset. Dette er 
gjort for at sikre reklame og interesse for instruktørkurserne samt for at sikre gennemførelse af CMAS 1* 
instruktør uddannelsen. 
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I 2016 har der været afviklet følgende kurser: 
 
CMAS 1* instruktørkursus 

• A2 modul gennemført i april 2016 
 
Dykkerlederkursus 

• Gennemført lokalt i Nørresundby Sportsdykkerklub med brug af Bolette Munkholm som platform. 
 
Juniortræner 1 og 2 kursus 

• Gennemført lokalt i Dykkerklubben Dråben i Svendborg 
 

Snorkelinstruktør 1* (S1-kursus) 

• Snorkelinstruktør 1* kursus gennemført i Fredericia med 10 deltagere 
 
Besigtigelse af juniortrænere 

• Der er i 20165 gennemført besigtigelse i åbent vand hos Allerød Sportsdykkerklub Orca, samt hos 
Nakskov Sportsdykkerklub. 
 

Vrag 1 instruktør kursus 
• Vrag 1 instruktør kursus gennemført i Kastrup med 5 deltagere 
 

Vrag 2 instruktør kursus 
• Vrag 2 instruktør kursus gennemført som pilotkursus på Ærøsund vraget, september 2016. 

 
Fridykkerinstruktør kursus 

• Fridykkerinstruktør kursus gennemført som pilotkursus i Odense 
 
Kurserne har været slået op på DSF hjemmeside, Facebook og Twitter samt ved information igennem DSF 
klubudsendelser og som mail i instruktørgrupperne. 
 

Instruktør seminar 

Instruktørseminar blev afholdt i Roskilde den 6. februar 2016 med 146 deltagere samt deltagelse fra det 
norske og svenske forbund. Formiddagen blev brugt på information om nyt inden for TU område med nyt 
om udvikling af Vrag 2 kursus, Snorkeldykker håndbogen og Powerpoints til CMAS 3* uddannelsen. Hoved-
oplægget på instruktørseminaret var Michael Ærø med emnet markedsføring og inspiration til at ”sælge” 
din klub.  
Om eftermiddagen blev der afviklet 9 workshops og 2 oplæg ved www.hyperbar.dk samt givet status på 
juniordykning og implementering af de nye standarder for CMAS 1*, 2*og 3* uddannelserne. 
 

Instruktørtræner seminar 

Lørdag den 5. november blev der afholdt Instruktørtræner seminar i Skælskør med i alt 21 deltagere.  
Programmet var opdelt i 2 dele med afvikling af videregående kursus for Instruktørtrænerne i brug af Po-
werpoint som læringsmiddel. 
Det norske og svenske forbund deltog med deltagere for at styrke samarbejdet og som forberedelse til 
møde mellem de nordiske forbund i december 2016. 
 
Teknisk instruktørseminar 

Årets tekniske instruktørseminar fandt sted på Fyn den 28 maj 2016 og blev afviklet som workshop, hvor 
det nyudviklede kursus Rekreativ TRIMIX blev afviklet som pilot kursus for de tekniske instruktører. Teori 
lektionerne i kurset blev gennemgået og justeret og efterfølgende blev den praktiske del med dybdedyk-
ning i Lillebælt afviklet.  
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Uddannelsesmaterialer 

NITROX ligger nu klar som e-læring på DSF hjemmeside. Systemet er klar til test af de første kursister. Der 
mangler stadig implementering af den godkendte business case med den nye forretningsmodel for salg af 
Certifikat og e-bøger før der kan gives direkte adgang til kursister og instruktører. 
I forbindelse med arbejdet på e-læring er der også blevet arbejdet på en ny teoriprøvegenerator, der skal 
kunne anvendes til alle kurser og niveauer. 
Bestyrelsen har godkendt et oplæg til en kontrakt til overdragelse af ophavsret ved frivilligt arbejde for DSF.
 
Nye TRIMIX-logbogsblade er udviklet med baggrund i input fra sidste års Tekniske instruktørseminar. Der er 
samtidig blevet lavet en række mindre korrektioner af de eksisterende logbogsblade.  
Lisa Svendsen, Jan Pinndal og Peter Dreier fra Jernlungerne, Herlev har igennem hele 2016 arbejdet på ud-
vikling af den ny snorkeldykkerhåndbog og arbejdsgruppen har gjort store fremskridt og bogen nærmer sig 
en færdig version. Forlaget er i gang med layout og der er ved at blive lavet tegninger og illustrationer til 
bogen. 
Poul Erik Nielsen og Kasper Engelstoft gav status på udviklingen af CMAS 3* powerpoints ved instruktørse-
minaret 2016 og arbejdet er afsluttet ved udgangen af 2016, hvor CMAS 3* power-point er færdige. CMAS 
3* uddannelsen har nu mulighed for blive afviklet modulopbygget, hvor eleven enten kan tage hele uddan-
nelsen i klubben eller kan godskrives for de enkelte moduler indeholdt i advanced NITROX, blender, dykker 
leder eller speedbåd certifikat. 
 
Sikkerhed og samarbejder 

TU har fortsat samarbejdet omkring sikkerhed og kontakt til diverse organisationer. I 2016 har der været 
samarbejdet med Søsportens Sikkerhedsråd og www.hyperbar.dk med Johnny Frederiksen og Michael Be-
ring således, at vi bruger samarbejdet til proaktivt at forebygge dykkerulykker. 
TU har herudover løbende gennemgået relevante lovændringer og rettet TU’s materiale på hjemmesiden, 
så vejledninger og FAQ er up to date. 
 
Episoderapporter 

Episoderapport for året er udarbejdet og lagt på hjemmesiden. Tendensen er at der indberettes flere epi-
soder end tidligere, men stadig alt for få indberetninger.  
I hvert nummer af Sportsdykkeren i 2016 er der bragt en TÆT PÅ episode, som er indsendt af klubber eller 
enkelt personer. Vi håber stadig, at løbende fokus på TÆT PÅ episoder, som bliver bragt i Sportsdykkeren vil 
være med til at sætte fokus på og dele den viden, der ligger i hændelserne. For at motivere til at indberette 
TÆT PÅ hændelser er det annonceret, at der bliver trukket lod om et gavekort blandt de TÆT PÅ indberet-
ninger, der bliver offentliggjort i Sportsdykkeren.  
Teknisk Udvalg har i 2016 været opsøgende i forhold til at indsamle data efter ulykker. På Klubbesøgene har 
vi erfaret, at der er et stort ønske om at dele viden fra TÆT PÅ episoderne og ulykker. Alle episoder er lagt 
på DSF hjemmesiden. 
 
Nyt Vrag 2 speciality kursus 

Roskilde Frømandsklub med Søren Arnvig, Jens Næsted, Jakob Johansen og Søren Bergh Jensen har i sam-
arbejde Teknisk Udvalg udviklet undervisningsmaterialet til Vrag 2 kursus og instruktør kursus med penet-
rering af vrag. Mange tak til jer alle for det store arbejde, der er lagt i udviklingen af Vrag 1 og 2 kurserne. 
 
Nyt Rekreativ TRIMIX kursus 

I 2016 har Rune Platz og Klaus Hamkens udviklet et komplet uddannelses materiale til Rekreativ TRIMIX 
kursus, som ligger klar til brug sammen med lektionsplaner og powerpoints til uddannelsen. Uddannelsen 
er godkendt af bestyrelsen og implementeret i DSF uddannelser. 
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Ny fridykkerinstruktør uddannelse 

5 etablerede fridykkerinstruktører stablede med Peter Dreier i spidsen et weekendkursus sammen i efter-
året 2016. 11 deltagere gennemførte kurset og gav meget nyttig feedback og konstruktiv kritik. Kurset blev 
gennemført med både teori, undervisning i svømmehal, stop-prøver og elev-som-instruktør lektioner. Hele 
kurset foregik i Odense. Uddannelsen skal efter weekendens erfaringer tilrettes før godkendelse i bestyrel-
sen. Tak til alle der har bidraget til udviklingen af fridykkerinstruktør uddannelsen. 
 
Nordisk samarbejde 

Teknisk Udvalg har i årets løb udvekslet erfaringer med de andre tekniske udvalg i Sverige, Norge og Finland
i forhold til uddannelsesmateriel og uddannelser, teknisk dykning, erfaringer med web, uddannelser gene-
relt samt erfaringer vedrørende instruktører og instruktørtræneres arbejde i forbundet.  
Det nordiske samarbejde har også betydet, at der efter mødet mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland 
efteråret 2015 er aftalt at sikre vores erfaringer samt uddannelsesmaterialer og særligt specialer deles ak-
tivt landene imellem.  
 
Administrationssystem 

TU har i 2016 manglet og efterlyst et system med mulighed for  

• Kontakt til medlemmer, klubber og instruktører  
• Mulighed for udsendelse af informationer om og reklame for kurser 
• Træk af diverse statstikker f.eks. udstedelse af certifikater på instruktør niveau 
• Administration af brugere til E-læring og E-bøger 
• Område med fil- og materiale deling for instruktørgruppen 
• Lettelse af den administrative hverdag for instruktører (lettere at være instruktør) 

 
Tak for hjælpen i 2016 

En stor tak til alle dem, som i 2016 har hjulpet TU med stort som småt. Det være sig alle, der har deltaget 
med frivilligt arbejde i arbejdsgrupper, forbundskontoret og alle de klubinstruktørerne og instruktørtræne-
re, som beredvilligt har stillet op til opgaver i 2016. 
 
Venlig hilsen 
 
Carl E. Tronhjem 
Formand Teknisk Udvalg 
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Biologiudvalget 
Som aftalt på repræsentantskabsmødet i 2016, har biologiudvalget haft et stille år uden 

aktiviteter. Vi er klar til at gå i gang igen i 2017.  

Biologiudvalget 
Maria Kaspersen 
 
 

UV-Fotoudvalget 
2016 var året med: DM, NM, EM samt uddannelse. 
 
Udvalget 
Udvalget bestod ved udgangen af 2016 af: 
 
Jesper Rasmussen, Dykkerklubben Ebeltoft / Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Morten Rasmussen Biodyk 
Og som formand: Søren Petersen, Skovshoved Undersøiske Gruppe 
 
Møder 
Udvalget har holdt to møder ud over mailkorrespondance og telefonsamtaler.  
 

FOTOKONKURRENCER 

 

DM i UV-FOTO 2016 

Blev afholdt ved Kalundborg. Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
 
NM i UV-FOTO 2016 
Blev afholdt i Findland, der var ikke mange danske deltagere. Resultatet kan ses på 
Sportsdykning.dk. 
 
EM i UV-FOTO/VIDEO 2016 
EM bliv afholdt i Spanien Michael Christensen var dansk deltager Resultatet vil komme på 
Sportsdykning.dk. 
KURSER 
Udvalget har i samarbejde med lokale klubber afholdt 1 fotokursus. 
 
DIVERSE 
Udvalgets medlemmer har i årets løb leveret billeder til Sportsdykkeren, ydet råd og vejledning til 
forbundets medlemmer om køb og brug af UV-fotoudstyr, samt afholdt foredrag om UV-
fotografering i klubber under forbundet. 
 
    Søren Petersen 
    udvalgsformand 
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Redaktionsudvalget 

 

Endnu et år er gået, og seks udgaver af Sportsdykkeren er kommet ud til DSF’s medlemmer. Seks blade der 

viser hvad redaktionen har arbejdet med det i forgangene år. Et bredt udvalg af artikler inden for 

dykkerporten, udstyr, klubbesøg og de sportsgrene DSF repræsenterer. 

Et svigtende annoncesalg har desværre ikke gjort det muligt at udvide sideantallet – som vi havde planlagt 

for 2016. En opgave vi vil arbejde videre på i 2017. 

 

Det er udvalgets mål hele tiden, at udvikle Sportsdykkeren til at blive et endnu bedre blad. Der sker derfor 

hele tiden små justeringer både med indhold og layout. 

Der vil i 2017 blive arbejdet med en opdatering af Sportsdykkerens indhold og layout. 

Redaktionen vil gerne takke for de gode idéer, artikelforslag og artikler der i løbet af året er kommet fra 

medlemmerne. De er til stor hjælp. 

Hvis der er medlemmer derude, der har lyst til at være med til at arbejde med Sportsdykkeren - under en 

eller anden form, skal I ikke holde jer tilbage fra at kontakte redaktionen for nærmere information. 

Redaktionsudvalget 
Henrik Pontoppidan 
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Kommunikationsudvalget 
Kommunikationsudvalget består af nedenstående  

• Ole Aggerholm, Formand 

• Marianne Vejsnæs 

• Claus Nielsen 

Der er for nærværende ingen planer om, at udvide med flere medlemmer. 

I 2016 blev Redaktionen/sportsdykkeren separeret ud fra kommunikationsudvalget, jfr beslutning 

på repræsentantskabsmøde 2016, hvor Redaktionen/sportsdykkeren herefter var eget udvalg. 

Dette har ingen betydning haft for kommunikationsudvalgets arbejde, da redaktionen i praksis 

altid har haft egen kontakt til bestyrelsen.    

Arbejdsopgaver for kommunikationsudvalget: 

• Hjemmesiden www.sportsdykning.dk, at siden er teknisk velfungerende 

• Videreudvikling af relevante moduler til www.sportsdykning.dk samt udvalgs site 

• Sparring til udvalgs hjemmesider under www.sportsdykning.dk 

• Sociale medier, facebook.com og twitter.com 

I 2016 handlingsplanen var målsætningen at fortsætte udviklingen på vores hjemmeside: 

• Integration af ny database til hjemmeside 

• Flytning af TU funktion: Teori prøve system 

• Flytning af TU funktion: Kvalitets prøve system 

• Flytning af TU funktion: Arbejdsgrupper 

• Løbende udvikling 

Bestyrelsen har endnu ikke kunne igangsætte udvikling af ny medlemsdatabase til kontoret, 

hvorfor denne opgave ikke er udført. Kommunikationsudvalget budget blev reduceret, hvorfor TU 

opgaverne ikke kunne gennemføres. 

Løbende udvikling har primært været fejlrettelser og system opdateringer af CMS system, opstart 

af udvikling på intranet til fildeling mellem udvalg, bestyrelse og kontor. Kommunikationsudvalget 

har desuden bistået TU i opbygning af hjemmeside til e-learning. 

Hjemmesiden sportsdykning.dk blev forsøgt hacket i efteråret 2016, men det lykkes ikke hackeren 

at have held til deres ugerning. Kommunikationsudvalget kunne dog se en sårbarhed i vores 

system, hvorfor vi valgte kortvarigt, i et par timer at lukke dele af hjemmesiden ned. Dette for at 

forbedre sikkerheden i de formularer som brugerne benytter for at tilmelde sig kurser. 

Kommunikationsudvalget måtte derfor på bagkant ansøge bestyrelsen om en ekstra bevilling til at 

dække et underskud i udvalget, i størrelsesordenen 10.000 kr. Bestyrelsen efterkom denne 

ansøgning. 

Kommunikationsudvalget 

Ole Aggerholm 
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