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Jesper Risløv bød velkommen. 
Vi går i gang med repræsentantskabsmøde 2017. 
 
2016 var desværre et år hvor vi ikke helt kunne undgå at der var nogen der omkom i den sport 
som vi alle sammen dyrker, så til at starte med skal vi lige rejse os op og respektere dem der ikke 
er her mere. 
1 minuts stilhed. 
Tak for det. 
 
Vi har et lille specielt projekt, og endnu engang er det noget jeg ikke har prøvet som formand. 
Vi har fået en indstilling fra Frømandsklubben Nikon og Teknisk Udvalg om at gøre Ivan Maimann 
til æresmedlem af Dansk Sportsdykker Forbund. Det er den højeste æresbevisning man kan få i 
forbundet og det er en meget lille klub efterhånden, der er 3 æresmedlemmer.   
 
Jesper læste indstillingen op, og det er Jer som repræsentanter der skal godkende at vi gør Ivan 
til æresmedlem. Det var derfor vi skulle have ham ud af døren.  
 
Frømandsklubben NIKON og Teknisk Udvalg DSF indstiller samlet hermed Ivan Maimann til 
æresmedlem af Dansk Sportsdykker Forbund. Som begrundelse for indstillingen. 
I kommer til at høre indstillingen 2 gange. Det håber jeg er i kan bære over med. 
 
Frømandsklubben NIKON: 
Ivan har med sit virke i klubben tilført en mangeårig viden og erfaring med mange forskellige 
aspekter fra dykkerverden. Ivan har udført arbejde som instruktør i klubben til uddannelse 
af dykkere og tekniske instruktører, samt har været et respekteret klubmedlem. Han har 
ydermere bidraget til klubbens udvikling med sin mange årige viden og kontakt til Dansk 
Sportsdykker Forbund igennem sit arbejde i blandt andet Teknisk Udvalg. Frømandsklubben 
NIKON er blot en af flere klubber Ivan er knyttet til, og vil med indstillingen blot repræsente-
re en klub af disse klubber. 
 
 
Teknisk Udvalg: 
Som begrundelse fra Teknisk udvalg gives Ivans mange årige arbejde inden for Dansk 
Sportsdykker Forbund på forskellige poster og særligt hans store og langvarige arbejde med 
uddannelser i Teknisk Udvalg. Ivan har igennem sit arbejde i DSF som medlem af Teknisk 
Udvalg og CMAS 3 instruktør bidraget til forbundets udvikling på mange fronter igennem de 
sager og opgaver han har udført. 
 
Frømandsklubben NIKON og Teknisk Udvalg ser ud fra Ivan Maimann mange årige engage-
ment i DSF som oplagt til en æresbevisning af særlig karakter i Dansk Sportsdykker Forbund 
samt muligheden for at anerkende hans store og mange årige arbejde inden for dykning så-
vel lokalt som på landsplan. 
 
Det er underskrevet af formanden for Teknisk Udvalg Carl Tronhjem og Formanden for  
Frømandsklubben Nikon Jan Christophersen. 
 

Jesper Risløv. 
Jeg håber i alle sammen vil stemme i at det er det vi gør når nu der er kommet sådan en flot 
indstilling til Ivan Maimann. 
 
Ivan blev kaldt ind igen.  
 



  

Jesper Risløv 
Så fortsætter vi igen. Vi har et meget specielt punkt på dagsorden. Som mange ved så er det før-
ste gang i min tid som formand at jeg skal prøve det her. 
Vi har fået en indstilling fra en dykkerklub og fra Teknisk Udvalg om at indstille Ivan Maimann til 
at modtage et æres medlemskab i DSF. Det er den højeste æresbevisning vi har. 
Jeg vil nu læse begrundelsen op for hvorfor Ivan skal have denne æresbevisning. 
 
Jesper Risløv læste indstillingen op. 
Det er en stor ære at overdrage Ivan DSF æres medlemskab til Ivan Maimann. 
Der blev klappet. Ivan blev godkendt af repræsentanterne. 
Ivan: Tusind tak, det var en stor overraskelse, det havde jeg ikke ventet.  
 
 
Jesper Risløv 
Så går vi til det mere almindelige æresbevisninger, og der har jeg følgende at sige: 
 
Indstillet til forbundets æresnål er Christian Ryden Schmidt. 
Siden 2005 har Christian været medlem af Ungdomsudvalget.  
I 2008 overtog DSF Silkeborgtræffet fra Silkeborg Frømandsklub, og siden har Christian i ung-
domsudvalget været den der har stået for det meste af arrangementet. Det specielle ved Christi-
an er at han kan mange ting, en af de mere specielle ting er at han nok er den eneste der kan 
undervise juniorer i at gå under en badebro med hovedet nedad og fødderne oppe under bade-
broen.  
Christian flyttede i en periode til Sjælland på grund af sin uddannelse. Så manglede han lige en 
klub, men det varede kun kort tid så han meldte sig ind i Skovshoved Undersøiske Gruppe og fik 
startet en ungdomsafdeling op til stor glæde for klubben. 
Christian er et stort aktiv for ungdomsudvalget, og han har endda sørget for at tilføre 2 små  
juniorer inden for de sidste 3 år, så han er bestemt værdig til forbundets æresnål. 
Tillykke til Christian. 
Christian takkede og der blev klappet. 
 
Så går vi videre til den normale dagsorden, og første punkt på dagsorden er valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Poul Jensen. 
 
1. Valg af dirigent 
Poul Jensen blev valgt 
 
Poul takkede for valget og starter med at konstatere om repræsentantskabsmødet er lovligt ind-
varslet. 
Jævnfør vedtægternes § 16 skal indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde ske med 
mindst 60 dages varsel.   
Den 30. januar 2017 blev den foreløbige dagsorden sendt ud som klubudsendelse på mail.  
Den 1. februar 2017 var der en erindring i Sportsdykkeren.   
  
30 dage før der skal tingene udsendes. 
Den 24. februar 2017 blev der sendt besked til klubberne og det blev lagt på hjemmesiden. 
 
Så jævnfør § 16 så er repræsentantskabsmødet lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtigt. 
Det næste jeg har fået at vide er at der er: 25 klubber som i alt har 67 stemmer. 
 
 
 



  

Dirigenten giver ordet til formanden som aflægger bestyrelsens beretning. 
 
2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 
Jesper Risløv 
 
Forandringer, ændringer, nye måder at gøre tingene på – det er bare nogle af de ord vi kan bru-
ge om året 2016. Vi er i en tid med forandringer og der lægges pres på forbundet fra mange si-
der og den ene dag skal vi gøre et og den næste noget andet for at tilgodese alle de interessen-
ter vi har.  
Dansk Sportsdykker Forbund er et forbund med mange forskellige aktiviteter og mange forskelli-
ge 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 per-
soner der skal til en konkurrence eller om 100 flaskedykkere der bare gerne vil dykke en søndag 
formiddag i godt vejr.  
 

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 dan-
nebrog vejre højest men det blev heldigvis til en sølvmedalje ved WM i pool på damesiden og 2 
bronzemedaljer ved WM i dybde for herrer alle indenfor fridykning. Det kan vi nu godt være stol-
te 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 fornø-
jelse 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.  
 
Der er også med en vis lettelse og især glæde at vi kan meddele at vores fridykker uddannelse er 
klar, og der afholdes løbende kurser for instruktører m.m. i den kommende tid. 
Det er vigtigt at vi fortsat har og får uddannet fridykkere der kan holde fanen højt og hente gode 
resultater hjem til Danmark.  
Det sidste nye er, at der fra CMAS’s side arbejdes hårdt på at få fridykning så stort som muligt, så 
vi i 2019 kan indsende en ansøgning om at være en prøvedisciplin ved OL i 2024. 
Det der er specielt ved 2024 er netop at det, hvis alle rygter er sande, så bliver det afholdt i 
Frankrig, og for nøjagtig 100 år siden i 1924 var fridykning med på programmet, og det var en 
franskmand der vandt. Så det kunne være en spændende disciplin at få med ind og få lukket rin-
gen på den måde. 
Det hele afhænger dog af hvor mange der deltager, hvor mange der vil se på konkurrencerne, og 
i sidste ende, hvor mange TV penge man kan få ud af de rettigheder der bliver solgt til sporten. 
 

Desværre har vi også måtte konstatere at vi i de seneste 3 år ikke har haft det antal undervands-
rugbyspillere registreret i forbundet som berettiger til fortsat aktivitetsstøtte fra Danmarks 



  

Idræts Forbund. Det er rigtig ærgerligt at vi ikke opfylder kravene, men det ser ud til at vi tog det 
værste slag i 2013, og kurven er stille og roligt opadgående igen.       
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 konkurrencen er hård og hvis vi ikke er opmærk-
somme 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 skal helst kunne være der alle sammen og et nyligt eksempel er den gamle fær-
gehavn i Halskov hvor der er planer om at lave en større vandsports park. Forbundet var med til 
de indledende møder sammen med flere af de andre organisationer som der bruger vandet og 
arkitekterne bag.  
Her var min indledende kommentar at vi bare skulle lade det være som det var, for det var lige 
nu fint for os. Der er ingen der forstyrrer os. De få fiskere der står på kanten er normalt til at tale 
med. Budskabet var mere at vi har brug for pladsen selvom vi ikke er så synlige. 
Det duer bare ikke at vi får et lille hjørne hvor vi kan gå i vandet og så skal vi dele området med 
kajakker, svømmere og roerne og hvad det nu kunne være. Om det bliver som vi ønsker det, el-
ler om det bliver noget helt andet det må tiden vise.    
 
Det er også dejligt at se at flere klubber også har været aktive med at lade dykkerne blive hørt. I 
den forbindelse skal der også lyde en opfordring til Jer at hvis I hører om projekter til totale for-
andringer eller andet, hvor det kan hjælpe at få forbundets besyv med, så må I endelig give os 
besked. Så kan vi rykke ud og støtte op. Det virkede rigtig fint med projektet omkring sænkning 
af Ærøsundfærgen for et par år siden, hvor vi blandt andet var med til at skrive og var med i pro-
cessen om at få den beslutning om at den ikke skulle sænkes omstødt.  
 
Vi vil meget gerne hjælpe, men ikke alle åbninger og muligheder vi hører om mens tid er. 
    
Det er ikke bare dykkersteder der 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 dagsordener-
ne. 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. Det hjælper også at kæmpe imod engang imellem. 
Det seneste eksempel på det er at der ville blive forbudt UV-Jagt om natten og også med flasker 
på, men ved hjælp af høringssvar så blev det forslag heldigvis taget af bordet.  
 
Forbundets uddannelsessystem har i flere år været ISO certificeret. I 2016 var det tid til at blive 
re certificeret. 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 et kvali-
tetsstempel. 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. Det ser også ud til at den nedadgående trend i antallet af certifika-
ter der udstedes, har nået sit laveste og langsomt bevæger sig i positivt retning igen. 
 
Vi har og arbejder på fortsat at styrke samarbejdet med de nordiske lande, både for at alle lande 
ikke skal starte forfra hver gang, men også fordi vi er på forskellige stadier p.t. 
I Danmark har vi som sagt et meget højt niveau på vores materialer, i Norge er de langt med E-
læring platform, i Sverige udarbejder de video og billeder i 2017 kvalitet til de grundlæggende 



  

uddannelser. Hvis vi deler det med hinanden i meget højere grad end vi har gjort hidtil så kan vi 
komme rigtig langt, det tror vi da på.   
  
2016 er det sidste år hvor vi får midler fra Danmarks Idrætsforbund baseret på den gamle forde-
lingsnøgle. Det betyder, at vi fremover med en ny fordelingsnøgle får en større medbestemmel-
se 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 hemmelig-
hed at mange af vores aktiviteters succes hænger sammen med den økonomiske støtte.  
Vi ved ikke om det bliver på samme niveau, det er et rigtigt godt spørgsmål, desværre ikke et vi 
har svaret på lige nu. 
Det betyder ikke at vi ikke tænker over det, og at vi arbejder med det. Et er i hvert fald sikkert. Vi 
er nået til et punkt nu hvor vi ikke kan spare os mere ud af de faldende indkomster. Hvis vi ikke 
får suppleret vores indtægt, til trods for at vi er et stærkt og økonomisk velfunderet forbund, ja 
så kan vi i sidste ende blive nødt til at skære i nogen af de større poster vi har og som i mange år 
har været en fast del/tradition i forbundet.        
 
Året har også budt på nogle jubilæer ude i klubberne. Igen er der klubber der har fejret 50 års 
jubilæum. 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. 
 
Der er også flere klubber der har fået nye lokaler, indgået samarbejde på tværs, der er sågar og-
så klubber der har fusioneret da de var i samme område, og det ofte er lettere på mange måder 
at arbejde med en klub med et større antal medlemmer og den øgede aktivitet det medfører. 
Bedre økonomi og hvad der ellers er af gode muligheder i den forbindelse.   
 
Vi vil gerne takke alle jer i klubberne, i udvalgene, udvalgsformændene, instruktører og med-
hjælpere 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 mine kollegaer i bestyrelsen der igen i år har mødt op til 
bestyrelsesmøder, møder med udvalg og mange andre steder hvor der har været brug for os, 
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 dag-
ligt sidder på forbundskontoret 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 ti-
den, til at yde en indsats for forbundet. Som sagt uden jer ville vi ikke være der hvor vi er nu.  
 
 
 
 
 
 
 



  

Dirigent: Spørgsmål til bestyrelsens beretning 
Beretningen blev delt op i afsnit. 
Forandringer 
Sporten 
Forbundet i det hele taget. 
 

Dykkerklubben Hajen 
Jeg kan godt tænke mig at høre noget omkring de forhold vi dykker under, omkring havbrug og 
hvordan forbundet stiller sig i forhold til hvordan havbrugene forurener og måske påvirker hvor 
klart vandet er når vi er ude og dykke? 
  
Jesper Risløv 
Jeg tror jeg svarede på face book. Forbundets holdning er selvfølgelig at alt hvad der sviner og 
forurener og ikke er gavnligt for havmiljøet. Det er selvfølgelig ikke noget vi støtter op om på 
nogen måde. Vi har ikke nogen siddende i nogen komiteer, udvalg eller interesseorganisationer, 
som lige direkte bekæmper det her med havbrug eller har det på dagsorden. Vi har et samarbej-
de med Danmarks Idrætsforbund der er der (vi også er et grønt forbund) et organ der sidder og 
indsamler viden og giver os besked om, når der er høringssvar der skal svares på. Det er den må-
de vi arbejder på. Vi er ikke direkte gået ind i noget arbejde omkring bekæmpelse af havbrug i 
Danmark.  
 
Dirigent: Næste afsnit 
Midler fra Danmarks Idrætsforbund. Hvad vi får og hvordan de fordeles. 
Ud fra den spørgelyst der har været og de kommentarer der har været så vil jeg sige at forman-
dens beretning er godkendt   
 

Dirigent: Jeg glemte lige et punkt da vi startede op. 
Der er sket forfald i bestyrelsen hvorfor en suppleant er trådt ind, og det gør at vi under punkt  
8.3.har valg af bestyrelsesmedlem 1 for et år. Så kan i lige skrive det ind i dagsorden. 
 
Er der nogen der har bemærkninger til:  
Ungdomsudvalgets beretning? Ikke tilfældet. 
Undervandsjagtudvalget?  
Dirigenten: Er der nogen der har spørgsmål til nogen af udvalgene? Det ses ikke at være tilfæl-
det. 
 
Punkt 2. Så er årsberetningen for bestyrelse og udvalg godkendt. 
 
Punkt 3. Revideret regnskab fremlægges: 
Stig Lyngby 
 

Jeg vil rigtig gerne have vist, som jeg har gjort tidligere, hvordan medlemsudvikling er gået, men 
desværre er, selvom tallene er tilgængelige, så må de ikke offentliggøres på nuværende tids-
punkt.  
Vi har dog fået en rapport fra Danmarks Idrætsforbund der viser en faldende tendens.    
     
Hvis vi kigger lidt på de midler vi har fået fra DIF, så er det lidt af en gyser. Siden 2006 så er det 
52 % af de tilskudskroner vi fik der. Direkte tilskudskroner. Så der er ingen tvivl om at det er 
svært at drive forbundet, der er alvorligt behov for flere penge. 
 
Kontingentpengene er også en lille smule mindre end det budgetterede. 



  

Annonceindtægterne er heller ikke hvor vi godt kunne have tænkt os de skulle være. Nu gik det 
jo rigtig godt i 2015, og det gjorde så at vi fik blod på tanden til at budgettere noget mere, men 
det bliver altså kun 90 % mere end hvad der var i 2015. 
 
Ungdomsudvalget  
Har brugt færre midler. Et aflyst arrangement. 
 
UV-Jagtudvalget  
Har næsten brugt alle deres penge. Et enkelt arrangement aflyst. 
 
UV-Rugbyudvalget 
Har brugt mindre end budgetteret. 
 
Finnesvømmerudvalget 
Har ikke brugt alle deres penge. Deres arrangementer er gennemført billigere end budgetteret. 
DM billigere, åbne Hollandske og elitesatsning billigere. 
 
Fridykkerudvalget 
Har ikke brugt alle deres midler, det skyldes primært at der er træningssamlinger som ikke er 
afholdt.  
 
Arkæologiudvalget 
Har brugt færre penge, det skyldes billigere sekretariatsomkostninger. 
 
Teknisk Udvalg 
Ligger på niveau. Et juniortrænermøde aflyst, men det går lige op med et instruktørtrænermøde 
som er overtrukket. Det gør så at regnskabet stort set går i nul. 
  
Teknisk Udvalg kurser 
Der er 11 kurser som er aflyst i 2016. Det er derfor de tilskudskroner der er allokeret til kursusak-
tiviteter ikke er blevet anvendt. 
Det skal dog siges at nogle af aktiviteterne udskudt og ikke aflyst. 
 
Biologiudvalget 
Har ikke brugt nogen penge. De søger efter en formand der kan drive udvalget videre, så der er 
ingenting sket i 2016. 
 
Fotoudvalget 
Her gennemført DM billigere, og administrationen billigere. 
 
Dykkerudvalget 
Der var ikke allokeret nogen penge da der ikke er nogen til at drive udvalget. 
 
Redaktionsudvalget  
Har brugt mindre på møder og sekretariat, og der har været lidt færre omkostninger til fotoar-
bejde, så derfor er forbruget under budgettet. 
 
Sportsdykkeren 
Består af nogle indtægter og udgifter, så det er det resultat sportsdykkeren giver.  
Det er selvfølgelig trist at omkostningerne kravler op igen, men det kan ikke være anderledes når 
annonceindtægterne ikke lever op til forventningerne. 
Der er lavet en ny portoaftale så vi får bladet distribueret på en billigere måde. 



  

Kommunikationsudvalget 
Kommunikation har brugt lidt flere penge. Det er en bevilling der er godkendt af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen. møder m.m. 
Bestyrelsen har brugt lidt ekstra penge og det er primært projekt Norge hvor pengene er an-
vendt. 
 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper 
Her har der været lidt færre omkostninger, men ellers ligger det stort set på niveau. 
 
Medlemsudgifter 
En væsentlig post er at årsberetningen ikke er printet og postet ud. Den er lagt på vores hjem-
meside, så det giver en besparelse ved ikke at sende den rundt. 
Brugt mindre på resten af posterne og mere på ISO certificering. 
    
Sekretariatet 
Ligger på niveau, men mindre brugt end budgetteret. 
 
Personaleudgifter 
Udgifterne ligger som forventet. 
 
Materieludvalget 
Er skudt lidt over målet, men det er jo lidt svært at vide når ting går i stykker. 
Vi skal have repareret de ting der går i stykker, så når det sker må vi tage de omkostninger der 
kommer. De ekstra omkostninger har primært været reparation af 2 kompressorer. 
 
Kollektive forsikringer 
Er på det niveau hvor vi forventede det skulle være. 
 
Det giver et årsresultat på minus 63.092 mod det budgetterede årsresultat på minus 236.226. 
Det giver en egenkapital på 1.705.000. 
 
Dirigent: Som sædvanlig en grundig gennemgang. Jeg skal høre om der er nogen spørgsmål til 
regnskabet. 
 
Peter Stenkilde, Allerød Sportsdykkerklub Orca  
Jeg var bare lidt nysgerrig på hvad Projekt Norge gik ud på? 
 
Jesper Risløv 
Det er et projekt der afstedkom lidt på sidste generalforsamling i CMAS, hvor CMAS prøvede at 
opfordre nogle lande til at lave nogle grupper, som ligesom købte samlet ind, så kunne det være 
vi kunne på lidt rabat på vores certifikater. 
Certifikater er den største indtægtskilde de har i CMAS. 
Det gjorde så at vi i Norge og Danmark snakkede lidt om det, men vi er nok ikke store nok til at få 
lavet en samlet aftale i CMAS omkring prisen på certifikaterne. 
Vi ville så finde ud af at skabe noget bedre samarbejde i de Nordiske Lande så vi kan trække lidt 
mere på hinanden. Det gjorde så at vi gik i gang med projekt Norge, det var fordi det var Norge 
og Danmark til at starte med, nu ar Sverige så også kommet med, hvor vi igen prøver at genop-
tage det samarbejde vi havde da vi lavede vores uddannelsesmaterialer, udvikling af vores speci-
aler, uddannelse i det hele taget. Vi prøver nu i de enkelte lande at byde ind med det de er rigtig 
gode til for at få lavet et godt og frugt samarbejde fremover. 
 



  

Danmark er stærke på det boglige materiale, Norge er langt med E-Lærings platform, Sverige har 
lige brugt 100.000 til at sende folk Røde Havet for at filme alle øvelser og træninger man laver på 
f.eks. på den 1* uddannelse. 
Det er ikke sikkert at vi kan få lov til at bytte lige over, der er måske nogle penge der skal bruges 
til noget af det, men det er da en start kan man sige. 
Det er det der ligger i Projekt Norge. 
Det pengene er brugt til er møder mellem de respektive tekniske udvalg i Danmark, Norge og 
Sverige. Vi er mødtes 2 gange i 2016 og en gang her i 2017. Det helt store arbejde lige nu er, at 
finde ud af hvor vi er forskellige. 
Vi gør det faktisk meget ens artigt, ca. 90 %, vi dykker alle sammen, og i koldt vand, så der er ikke 
den store forskel. Vi prøver at styrke samarbejdet. 
 
Henning Aaberg, Dykkerklubben Aktiv  
Et spørgsmål til portobesparelsen. Vi er en klub der er rigtig mange familiemedlemmer hvor de 
synes der er ærgerligt at de kun modtager en Sportsdykker når der er både 3,4, og 5 familiemed-
lemmer der er medlem af forbundet. 
 
Stig Lyngby 
Jeg synes det er fint arbejde med at reducere omkostningerne distribution af Sportsdykkeren. 
Det er et nyt tiltag man har taget. Det har desværre ikke været helt uden smerter, for det viser 
sig at blandt andet at dem der omdeler bladet ikke har det så godt med udkants Danmark, der 
hvor nogen af os bor. Det er så også gået ud over kontoret, de har eftersendt blade ud til de 
mennesker der ikke har modtaget dem. Jeg ved også at Redaktionen af Sportsdykkeren har ar-
bejdet hårdt på og få det her forbedret. 
 
Henrik Zimmermann fra Sportsdykkeren 
Meget kort, som det er rigtigt det Stig siger, vi har prøvet at ændre portometoderne for at spare 
nogle penge, og det er rigtigt, det har været udfordrende og især for dem der hedder dobbelt 
forsendelse, altså hvor der er flere familiemedlemmer der får blade. 
Vi er blevet stillet i udsigt at fra og med april nummeret skulle det være bragt i orden, men det er 
det ikke, så nu håber vi at kunne få juninummeret ud, det er det vi arbejder med. Ellers må vi 
ændre portometode igen. 
 
Pia, Frømandsklubben Nikon 
Et spørgsmål til medlemskortene hvert år. Jeg har aldrig brugt mit medlemskort til at vise nogen 
steder. Vi får sendt dem ud hvert år, og det eneste jeg gør er at bruge penge på at sende dem ud 
til alle vores medlemmer. Nu har vi ikke klubblad mere, vi bruger elektronisk blad. 
Vi bruger mange kuverter og frimærker for at sende de her kort ud. 
Jeg tænkte at man måske kunne overveje at man kun fik et når man meldte sig ind og ikke behø-
ver at få et hvert år.  
 
Stig Lyngby 
Det er et rigtig friskt og godt forslag, og det er rigtigt der er mange der ikke bruger det til noget, 
men desværre så er det vores forsikrings dokumentation når vi står i udlandet og har brug for 
hjælp, og det vil være trist hvis I ikke sørger for at hver eneste dykker har det i sin pung hvis man 
får brug for det, men udover det så er forslaget en udmærket idé, det kunne måske være at man 
kunne lave forsikringsdækningen på en anden måde, det kan vi kigge på. 
 
Dirigent: En lille tilføjelse, jeg dykker indimellem i Røde Havet og der vil de frygtelig gerne se at 
man har et forsikringskort. Der har de stillet sig tilfredse med DSF’s kort, så jeg ville være ked af 
hvis det forsvandt. 
 



  

Peter Stenkilde, Allerød Sportsdykkerklub Orca. 
Når det nu er vores forsikringsdokument, så synes jeg det er problematisk at vi først får med-
lemskortet i starten af februar, så hvis man skal på ferie i de første måneder så har man ikke no-
gen dokumentation fordi det udløber til nytår. 
 
Ingelise Knudsen, sekretariatet 
Hvis nu man indbetaler sit kontingent i december, hvad der er mange klubber der er begyndt på,  
så får de allerede kortene i starten af januar, og hvis der er nogen der står i en situation hvor de 
skal ud og rejse, så aftaler de med klubben at de lige kan sende ind, så får de deres medlemskort. 
Det har ikke været noget stort problem indtil videre.    
Jo før I sender ind jo før får I medlemskortene. I skal lige huske at der skal udskrives ca. 7.000 
medlemskort ud, og det sker ikke på 14 dage. Der skal registreres og der skal være betalt før de 
kan sendes ud. 
 
Dirigent, yderligere spørgsmål. 
 
Torben Brix, Kalundborg Sportsdykkerklub 
Jeg ved godt at vi har snakket om det før, men tænker man på at udgive bladet som et WEB blad 
i stedet for på papir. 
 
Jesper Risløv 
Ja, det tænker vi på. Jeg sagde det i min beretning, at bliver det ved med at gå den vej som det 
går, så bliver vi også nødt til at tænke i nogen helt andre, måske alternative baner og ændre me-
get på nogle af de faste traditioner vi har haft, og det kunne være at sende bladet ud som et 
elektronisk blad.  Der er bare rigtig mange der er glade for at få det som en trykt publikation sta-
dig væk fordi det er ofte den måde man bedst får læst tingene på, men det er klart vi sidder ikke 
bare og tænker at det bare er den bedste måde at gøre det på, tingene ændrer sig også. 
Jeg har løbende dialog med redaktionen om nye muligheder og andre måder at gøre tingene på. 
Det man kan sige det er jo, at bare fordi vi laver det til en elektronisk løsning, så er det jo ikke 
omkostningsfrit, fordi der skal stadig laves grafisk arbejde, der skal stadig tages billeder og der 
skal stadig køres ud og lave artikler, men porto og trykomkostningerne bliver jo helt væk. 
Så ja det er noget vi har i tankerne. 
 
Stig Lyngby 
Det er jo sådan når vi har produceret Sportsdykkeren så har vi afholdt produktionsomkostninger 
så rykker det ikke om vi laver 500 blade mere eller mindre, det rykker ikke. Så længe vi har af-
holdt omkostningerne for Sportsdykkeren, så er det måske en god idé og prøve at tænke alterna-
tivt om vi kunne bruge Sportsdykkeren til at promovere forbundet og sportsdykning, da vi er det 
eneste trykte medie der findes omkring sportsdykning overhovedet i Danmark. 
Det er jo sådan så i dag der koster det det samme at få 6 numre af bladet som det koster at være 
medlem af DSF. Det kunne være at vi skulle genoverveje den tanke at vi kunne ramme nogle fle-
re mennesker ved at lave en meget lavere pris på det. Hvordan kan vi tage et godt aktiv som vi 
har og se om vi kan få noget mere for det? 
 
Pia, Nikon igen 
Jeg følger op på de her medlemskort, jeg tænker at for mig ville det være fin hvis jeg får et når 
jeg melder mig ind, så kunne jeg få en eller anden PDF eller andet halløjsa en gang om året med 
bekræftelse på at jeg hat betalt kontingentet, og den kan jeg selv printe ud.  
Så kan man selvfølgelig sidde og fifle med det derhjemme, og hvad så når man er derude og der 
sker noget, så kan man jo hurtigt se når de kommer hjem så hænder de selv på et her med for-
sikringen. 



  

Jeg tror vores klub bruger ca. 800,00 på at sende de her kort ud, og jeg kender få der bruger 
dem. Jeg har aldrig brugt det i de 23 år jeg har været medlem. Så bare et kort når man melder sig 
ind, så kan man have det liggende i logbogen. Jeg skifter det ud hvert år. Vi sidder til generalfor-
samlingen i januar hvor vi er samlet en hel masse, og vi får først de her kort ugen efter, super 
ærgerligt, så skal vi betale porto, og bruge tid på det. De kommer lige nøjagtig et par dage efter. 
Vi skal sidde og sortere og finde de rigtige kuverter og det er bare en masse bøvl, og jeg har ikke 
indtryk af at de bliver brugt. 
 
Christian Schmidt fra Silkeborg Frømandsklub 
Et råd til Pia. Vi har det sådan i vores klub at der skal man selv hente det vi tager dem med i 
svømmehallen så får man det der, eller man kan få den ære at komme i klubben og selv hente 
det, besøge klubben og se hvordan den ser ud, og hente sit medlemskort der, det gør også at 
man har lidt socialt samvær i klubben. Det er den måde vi fordeler det på, så det sparer også 
penge for klubben. 
 
Jesper Risløv 
Mange gode forslag, mange gode muligheder og vi har ikke en løsning til at løse det lige med 
højre ben. Vi har også snakket om på et tidspunkt at vi måske også kunne lave det, sende et ark 
ud med små klistermærker så man kunne sætte klistermærket på kortet, igen der er mange for-
skellige måder man måske kunne løse det på, men det ændrer ikke på at det er en eller anden 
måde vi har for at verificere at man har betalt sit kontingent og man har et aktivt forsikringskort.  
Fagre nye fremtid, fagre nye verden, vi har i mange år snakket om at vi skal have et nyt admini-
strationssystem, og det kan godt være at vi en eller anden dag har et nyt system der kan håndte-
re medlemmerne på en smartere måde så man kan gå ind og slå op et eller andet sted, er Pia fra 
Nikon medlem, har hun betalt sin forsikring, det har hun, er i aktiv forsikret status når man står 
på et dykkersted nede i Røde havet eller hvor man nu er, så man har noget dokumentation. 
Som Stig også sagde, at det ikke er noget vi ikke vil arbejde på, arbejde med, eller prøve at finde 
en anden model. Lige til højrebenet har vi ikke fundet en anden løsning på at ændre det lige nu 
og her. Det er noget vi gerne vil tage med i vores overvejelser. 
  
 
Carl Teknisk Udvalg             
Det var bare et forslag, når vi nu alligevel på et tidspunkt skal lave en DSF app, så vil det være 
naturligt at lave en tilføjelse til den så man har sit seecard og forsikringskort i den. 
 
Dirigent: Er der flere spørgsmål til regnskabet, det er det punkt vi er ved. 
Det er ikke tilfældet. Der har ikke været kritiske punkter til regnskabet. 
 
Punkt 3. Regnskabet er Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Punkt 4. Budget 2017 
Ordet gives til Stig Lyngby. 
 
I 16 hed det 53, i 17 hedder det 52, så vi har mistet 1 % mere af de midler vi får fra Danmarks 
Idrætsforbund. Nu kommer der så en ny fordelingsnøgle igen, som vi kan forsøge at overleve. 
Det garanterer jeg jer, at det gør vi det bedste vi kan, men opgaven bliver sværere og sværere. 
 
Budgettet viser de faktuelle tal, det er det tilskud vi har fået. Spiralen er nedadgående. 
Jeg kan ikke bare sidde og vente, vi er nød til ar handle på det og jeg kunne godt tænke mig at 
bruge tid på at stikke hovedet ned i, hvem er det der gør det godt, og hvem er det der gør det 
skidt? Vi har stort set været i stand til og fastholde vores medlemsskare til trods for 53 % mindre 
i tilskud, betyder det så at dem der får de penge vi mangler, de har været i stand til at fastholde 
og fordoble deres medlemstal, det tvivler jeg på. 
Det ligger lidt udenfor budget, men det er den virkelighed vi skal agere i. Det skal ikke være no-
gen hemmelighed at det ikke er sjovt. 
63 % er vi nu nede på i 2017 af det vi fik i 2006. 
 
Der er en stigning i indtægter, der har vi måske været en lille smule optimistiske. Det er rigtigt at 
kontingentet blev sat op, og det gør så at vi får lidt flere penge, men her der ryger vi så 100.000 
over, det svarer cirka til 300 medlemmer. Det vil selvfølgelig være dejligt hvis vi får nogle flere 
medlemmer ind i forbundet, men vi skal præstere en vækst på 300 medlemmer for at kontin-
gentindtægten holder, det er bestemt ikke umuligt. 
 
Ungdomsudvalget ligger på niveau. 
Undervandsjagt har fået lidt flere midler. Der er DM og EM i 2017. 
UV-Rugby har EM i Budapest. U21 i Finland. 
Finnesvømmerudvalget vil gerne satse noget mere og der er initiativer om at lave noget finne-
svømning i åbent vand. Og igen elitesatsning i Holland. 
 
Fridykkerudvalget ligger på niveau hvor de lå sidste år. Der er en masse tiltag for at få løftet 
fridykning op så det bliver en tilskudsgivende sport, og det skal vi støtte op om alt det vi kan. Der 
tror jeg på at vi kommer til at se nogle friske initiativer direkte ud til klubberne fra Fridykkerud-
valget i 2017.          
 
Arkæologiudvalget får de samme midler til drift af udvalget og de håber de kan finde en ny vej 
frem. 
 
Teknisk Udvalg vil udvikle flere nye kurser derfor er der sat ekstra midler af til det. Der er også 
sat 50.000 af til at få uddannet instruktører og trænere og alt andet der er vigtigt for at vi har 
god gang i vores instruktør base. 
 
Biologi, der er sat 10.000, man kan godt sige at biologi er i forandring. Det starter med at udval-
get skal finde en ny formand der kan drive udvalget videre. 
 
Fotoudvalget har det sådan at engang imellem skal de til en anden ende af verden og det koster 
lidt flere penge, og i år er der VM i Mexico og det giver lidt flere omkostninger. 
 
Redaktionen vil gerne gøre en masse ting. Det gør at der er brug for lidt ekstra omkostninger. 
 Annonceindtægter, prognosen går på i øjeblikket på at resultatet for 2017 bliver bedre end for 
2016. 
Vi forsøger igen at få omkostningerne på Sportsdykkeren ned og det er rigtig dejligt, men det er 
afhængigt af at vi får de annonceindtægter der skal til for at vi kan lykkes med det. 



  

Vi håber på en stigning i annonceindtægterne og lidt reducerede omkostninger 
Vi var lige indover portoudgifterne og det er ikke uvæsentlige penge, så det skulle ikke gerne 
stige.             
 
Kommunikation vil gerne lave noget WEB udvikling, teoriprøver og qa system og noget arbejds-
gruppesystem som har været efterlyst. Det koster selvfølgelig nogen penge og derfor er der sat 
flere midler af til kommunikationen. 
 
Bestyrelsen har også fået flere midler, der er sag penge af til uforudsete møder, og så var udstil-
lingen i Herning en god succes og det vil vi gerne gøre igen, og det kan ikke gøres helt gratis. 
 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper ligger stort set på niveau. 
 
Medlemsudgifter er væsentlig mindre for vi har ikke ISO certificering i 2017. 
 
Sekretariatet må også spænde livremmen lidt ind. 
Personaleudgifter, der er en lønstigning, så det er lidt dyrere end sidste år.  
 
Materieludgifter, det er lidt svært at budgettere med hvornår der er noget det går i stykker, men 
forventninger en at vi kan gøre det på samme niveau som sidste år.  
       
Kollektive forsikringer er på dette tidspunkt betalt, så det er budgetteret på den faktiske udgift. 
  
Årets resultat giver en fri egenkapital på 1.600.000. Der er lavet nogle hensættelser i budgettet 
men det er ikke sikkert at de bliver brugt, så det er ikke sikkert hvad prognosen på egenkapitalen 
vil være 1.600.000. Hvis de bliver brugt kommer vi ned på 1.500.000 som vi for lang tid synes 
den skulle være.  Det er en rimelig egenkapital at have. 
Det var hvad Stig havde at sige. 
 
Dirigent 
En grundig gennemgang af budgettet, er der spørgsmål til det 
 
Peter stenkilde, Allerød Sportsdykkerklub 
For nogle år siden blev det vedtaget at Teknisk Udvalg gerne måtte holde instruktørkurser selv-
om det gav underskud, det gjorde at der kunne holdes kurser som tidligere blev aflyst. 
 
Stig Lyngby 
Den korte replik det er at du kan se i Teknisk Udvalgs budget hvilke kurser der er budgetteret 
med 0 og hvilke der er budgetteret med underskud. Det er specificeret derinde. 
Det er de kurser som vi ser, er nødvendige for at få flere instruktører, derfor budgetterer vi med 
underskud. Det er der hvor de 50.600 kommer fra.     
 
Peter Dreier, Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
Helt til at starte med blev der snakket om tilskud fra DIF om hvordan det er faldende, og der 
kommer en ny model. Vi får ikke så meget at vide om hvad de nye modeller går ud på og om 
hvordan vi får de her tilskud. 
Hvor meget arbejder bestyrelsen på at sætte ekstra meget fokus på hvor det er pengene skal 
komme fra. 
 
 
 
 



  

Jesper Risløv   
Vi arbejder meget på det, det skal der ikke herske tvivl om. 
En af de grunde der er til et lille fald fra DIF i år kontra sidste år er at vi har mistet tilskuddet til 
Undervandsrugby, det er 147.000 som vi har tabt i tilskud på dem. 
Vi arbejder på det, og vi har også brug for Jeres hjælp ude i klubberne til at få vist DIF at det er  
fejlindrapportering, der har gjort at vi ikke er på niveau, så vi der skal arbejdes på det så vi får de 
penge igen. Vi arbejder også på at få fridykning gjort til en tilskudsgivende aktivitet, og med de 
sidste prognoser og tal så burde være meget tættere på at være i mål end det har været. 
Fordelingsnøglen som vi har haft i DIF måler på forskellige parametre, hvor mange klubber vi er,  
Hvor mange medlemmer der er i klubberne, antallet af tilskudsgivende aktiviteter, men den må-
ler også på nogle punkter der er blevet besluttet i DIF og i DIF’s repræsentantskab hvad man skal 
måles på. Det kunne være klubbesøg, det kunne være aldersgrupper i klubberne. 
Det har kørt efter politiske vinde i DIF og som repræsentanterne der har valgt at vi skulle styre 
efter. 
Historisk set har vi ikke været det specialforbund i DIF som har jagtet de her parametre aller-
mest. 
Det har der sikkert været forskellige gode grunde til. 
Dem man laver nu det er at man skærer nogle af parametrene væk, så det er op til de enkelte 
forbund at lave en strategi, en handleplan for hvad vi mener vi skal de næste 4 år, hvad vi skal 
satse på i forbundet. Det er en øvelse som ikke frigiver flere penge på nogen måde. Det vi er ga-
ranteret det er, at den bevilling son vi burde have i 2017, det er ikke helt offentliggjort endnu 
som Stig var inde på, hvor meget det beløb det bliver, men hvis alt havde været som det plejer 
så skulle vi have haft 950.000 i 2017. 
Der siger DIF så at 90 % af det, det er garanteret i en eller anden form for grundstøtte, men vi 
skal arbejde for at få de penge. Den grundstøtte som vi er garanteret i 2018, det er 730.000. 
Derudover så skal vi så, for at komme op på de garanterede 90 % som DIF garanterer. 
Til det strategiske arbejde vi laver der er vi garanteret 120.000, men hvis vi skal op de 100 %, de 
950.000 som vi regner med det er, så skal vi lave strategisk arbejde for 230.000. Det vil sige at 
det er penge som vi på en eller anden måde skal investere i noget som vi ikke før har puttet pen-
ge i. Det gør det så en lille småle anderledes, vi kommer til at arbejde med de strategiske spor, 
og der har vi en eller anden ide om at vi skal nå en medlemsvækst, det er meget af det spor det 
kommer til at gå på, at fastholde flere medlemmer. Hvis vi skal arbejde på det så kommer det til  
At koste penge, og dem skal vi så bruge op til de 230.000 vi kan få, men det er jo ikke 230.000 
nye kroner vi får ind, det er jo en del af det vi har fået hidtil. Så man kan sige at for hver gang vi 
skal jagte denne strategi så kommer det til at koste på en budgetpost et andet sted da der ikke 
bliver tilføjet flere penge. Det er den store udfordring med det puslespil vi er ved at lægge lige 
nu. 
 
Peter Dreier, Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
I forhold til at man har tabt UV-Rugby i tilskud på grund af fejlindberetning. Har man så ikke væ-
ret god nok til at kommunikere ud til klubberne, til de aktive udøvere om hvordan de kan påvirke 
DSF budget med deres indberetninger. 
 
Det var rigtig spændende hvis bestyrelsen skal i gang med et visions, strategiarbejde og høre om 
det på et repræsentantskabsmøde. 
 
Sådan et strategiarbejde, nu er der et forslag fra Hajen, nu ved jeg ikke hvordan DIF skruer det 
her sammen, men hvis man hjalp klubberne kunne det måske være strategisk arbejde, så det 
forskal der ligger kunne da være der lå DIF midler til det i fremtiden. 
 
 
 



  

Dirigent 
Det der vedrører Hajens forslag skal tages i sammenhæng med Hajens forslag så vi får drøftelsen 
der. 
 
Jesper Risløv 
Man kan sige at UV-Rugby for at være en tilskudsgivende sportsgren kræver det at der minimum 
er 1000 der spiller UV-Rugby som en særskilt idræts gren i klubberne. Tallet 2013,2014 og 2015 
har det desværre været et par hundrede under det mål som det skulle have været. 
Det har bestyrelsen ikke været opmærksom på, eller huske på at, det skulle vi også lige huske på 
hvordan tallene så ud for det. Vi har ikke gjort noget for det. Jesper tager det gerne på sine 
skuldre hvis ikke det skal tages på bestyrelsens skuldre. 
Det vi kun kan gøre nu det er jo at sige, vi må op på hesten igen. 
Det tal der er indberettet, der er det ikke nok at sige at det skyldes at der er en enkelt klub eller 
2 der har fejlrapporteret. Det er et par hundrede medlemmer vi snakker om på de år. 
Vi har haft meget dialog med DIF for vi synes de godt lige kunne give os besked for vores skyld. 
Det der så er den næste udfordring det er, at lige så snart en sportsgren ikke er en tilskudsgiven-
de sport mere, så bliver den fjernet fuldstændig for alle mulige indberetninger. Det eneste der er 
tilbage nu det er at vi tager telefonen og ringer ud til klubberne og spørger hvor mange har I d.d. 
der dyrker UV-Rugby, hvor mange der dyrker flaskedykning, det ene og det andet, samtidig kan 
vi også spørge om hvor mange I har der dyrker fridykning som en særskilt aktivitet, så vi måske 
kan bevise om der er 1000 atleter der gør det, og vi har et tal på de her 1000 der dyrker UV-
Rugby da det er det der skal til for at vi forhåbentlig kan blive tilskudsberettiget igen. 
Det er det vi skal arbejde med lige så snart vi har overstået det her. 
 
Flemming Holm 
Det er dydens smalle vej, vi kan ikke stå her og bede Jer indberette noget I ikke har, og jeg er helt 
sikker på at alle Jer i klubberne indberetter præcis det I har. Så når DIF spørger engang om året  
Hvor mange der er i de forskellige aldersgrupper, hvor mange der er kvinder og mænd. 
Der er super mange ting der skal indberettes, og der stod også hvor mange der spiller under-
vandsrugby, og er der under 1000, så er det bare tabt. Ærgerligt. Det var det 3 år i træk, så var vi 
ude. 
Vi kan jo ikke stå heroppe og for tælle Jer at I skal indberette alle sammen som undervandsrugby 
spillere.  Det kan vi ikke. Kunne vi have gjort det bedre? Som Jesper siger, det kunne vi måske 
godt, og vi er heller ikke stolte af den indsats, for vi stod fuldstændig rystede da vi bare fik den 
besked fra DIF, og i øvrigt så har vi taget de her 147.000 fra Jer. Vi var ikke selv vakse nok ved 
havelågen, ja der burde vi have været smartere, når det så er sagt så kunne vi heller ikke gå hen 
og sige til Jer at I skulle indberette en bunke undervandsrugbyspillere hvis I ikke har det. 
Jeg er sikker på at I indberetter præcis det I har.            
                     
Pia Andersen, Nikon 
Jeg tænker at nogen at de der udgifter der er, VM i Mexico, det er mange penge at bruge på 3 
mand, 47.000 mener jeg det var. Kunne man ikke bruge dem bedre, måske til Ungdomsudvalget 
på sommerlejren, der har man 120 børn af sted. Jeg tænker bare at deltagerbetalingen må være 
større til det VM, eller at de kun er med hvert andet år tænker jeg, for hvad får jeg som medlem 
ud af det andet end der kommer nogle flotte billeder i bladet, det var bare det jeg tænkte.     
 
Søren Petersen. Fotoudvalget 
De tal Pia nævner er Fotoudvalgets samlede budget. Der er en egenbetaling pr. deltager på 
10.000,00. Der er 2 fotografer og 2 hjælpere. Det er en egenbetaling på 40.000,00. Så er der et 
samlet tilskud på 40.000,00 for der er en hensættelse fra sidste år. 
Mår man nu kommer hjem fra sådan en konkurrence viser det sig at det er blevet meget dyrere 
for det der er regnet med er til rejsen og det officielle ophold. De fleste af dem har nogle følge-



  

udgifter som hedder overvægt, transport hvis de vil have en dag mere end konkurrencen som 
kun varer 3 dage, så typisk bliver egenbetaling nemt over 20.000,00 ved sådan et arrangement. 
Den sidste vi havde med i Holland havde en regning på omkring 60.000,00, og fik kun 5.000,00 i 
tilskud. 
 
Dirigent. 
Som Stig siger så er det brutto tal, ellers ville gennemgangen tage hele dagen. 
 
Flemming Holm, bestyrelsen 
Tak til Søren for den økonomiske redegørelse for hvordan man deltager i en disciplin under 
CMAS. Jeg synes der er en ting rent politisk i det her. Vi er når alt kommer til alt kun skræller alt 
fra, så er vi et Sportsforbund. Vi har nogle sportsgrene som vi som er valgt af det her repræsen-
tantskab på et eller andet tidspunkt i vores mangeårige historie. 
Fordi der er et event er det ikke automatisk at vi deltager i det. Det er klart at nor man er foto-
graf, UV Rugbyspiller, eller fridykker, og I er medlem ad DSF som sportsforbund og de er et 
spændende event så er vi med, men det kan godt være at vi havner i en situation hvor det er 
super interessent, men vi har ikke råd. 
 
John fra bestyrelsen 
Jeg har et job opslag omkring vores Biologiudvalg, vi står og mangler en formand. Det vi mangler  
Der er ikke en biolog ofr dem har de vist nok. Det vi mangler er en som I har i Jeres klub med et 
lidt svagt CV, som mangler en lille formandspost hvor man kan få lov at led et antal biologer, så 
hvis man mangler lidt på sit CV så kan man få noget sat på der. Gå hjem i klubben og spørg om 
der er nogen af Jeres yngre mennesker der kunne tænke sig lidt administrativt og så kan det væ-
re man får lidt ledelsesansvar. 
 
Dirigent.  
En stor opfordring til klubberne om at benytte den ekspertise der er i Udvalgene.           
Så kan det være der kommer gang i Biologiudvalget og Arkæologiudvalget. Det ville være fanta-
stisk. 
 
Ikke flere spørgsmål til budgettet. Ingen negative kommentarer Budgettet er godkendt.      
 
 
 
Dirigent. Så går vi til valg af revisor Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen, de genopstiller. 
  
 
5. Valg af revisorer 
 Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen er valgt. 
   
 
Dirigent. Så går vi til punkt 6 anmeldte sager. Punkt 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. Anmeldte sager 
 
6.1. Forslag fra Dykkerklubben Hajen 
Dykkerklubben Hajen har nogle forslag/punkter som ønskes taget op på repræsentantskabsmødet d. 2. april. 
  

• DSF skal udvikle en hjemmeside klubberne kan bruge som skabelon og sætte deres egen ting ind. Vi forslår 
at man udvikler en hjemmeside med Klubmodul, hvor der også er et regnskabs/administrationsprogram 
med.  

• Vi forslår at DSF får klubkonsulenter, der skal udvikle samarbejdet med og mellem klubberne, så klubberne 
bliver udviklet. 

• Vi forslår at DSF udvikler og udvider støtten til Dykkerklubbernes bestyrelser og klubbernes udvikling. 
• Vi forslår at DSF starter en process, hvor forbundet søger fordele og bagdele ved at skifte fra DIF til DGI og 

på baggrund af det evt. skifter til DGI. 
• Dynamisk kontigensinddrivelse fra DSF, så det passer med klubbernes dvs for Hajens vedkommende halvår-

ligt.  
  
Vi synes, at klubben som system, fylder for lidt i DSF, og klubbernes ekspertsystem skal udvikles.  
  
Som formand er jeg stadig i tvivl om, hvad DSF er, og hvordan klubben kan bruge forbundet. Det eneste jeg kan se, 
er, at der ryger 1/3 del af klubkontingentet ind på DSF's konto.  
  
For os er Fællesskab/Frivillighed, Intern/Ekstern Kommunikation, Klubudvikling og Økonomi på dagsordnen. Hajen 
er presset på alle punkter og har brug for DSF's opbakning. 

 
Ordet gives til formanden for Dykkerklubben Hajen, Halsnæs 
 
Det jeg gerne vil er at få flere medlemmer i klubben, så jeg tænker på hvordan man kommunike-
rer for at få medlemmer og at det ikke er svært at komme ind i klubben. Udover Hajen er jeg 
medlem af flere klubber. Det jeg mangler er, direkte støtte til klubben og klubudvikling. Jeg har 
arbejdet lidt med hjemmesiden og jeg kunne godt tænke mig ar få en rigtig fed hjemmeside, 
men det er noget der koster penge og kræfter at udvikle. Det jeg kunne tænke mig er at bruge 
den til er kommunikation med andre klubber. Gøre det nemt for folk at finde klubben og blive 
medlemmer bare ved at trykke på en knap så er de medlemmer. 
Det jeg også gerne ville have at klubbens medlemmer og bestyrelsens medlemmer hurtigt kan 
kommunikere.  
Der er mange lag i en dykkerklub, så når man kommer ind i klubben ser det relativt nemt ud. 
Jo bedre man lærer klubben at kende finder man ud af at der er kompliceret at være dykkerklub, 
også selvom man også har dykket mange år så er der mange ting som man skal lære. 
Det kunne jeg godt tænke mig at min klub kunne blive bedre til og jeg tænkte at det var noget 
DSF godt kunne hjælpe mig med og samtidig min klub, så kunne de også hjælpe alle andres klub-
ber. 
Fordelen ved at være i en klub er, at den er organiseret og der man lærer af dem der er dykkere i 
forvejen. 
Det arbejde kunne jeg godt tænke mig at DSF gik ind i 
 
Når jeg nu ser alle de her budgetter så er det jo en relativ lille omkostning, så jeg tænkte at DSF 
fik udviklet en basis hjemmeside hvor man så som klub kunne sætte sine egen ting ind så man 
fremstod i et professionelt system så man fik et system til klubbens medlemmer som man havde 
behov for. 
Så direkte support til klubberne kunne jeg godt tænke mig at DSF gik lidt mere ind i. 
Så tænkte jeg også klubudviklingskonsulenter, klubkonsulenter kunne jeg også godt tænke mig 
DSF gik ind i så men blev bedre til at sparre med klubben. 
Blev bedre til at tænke over hvad det er klubberne gør rigtigt, hvad der er forkert, hvor kan vi 
blive bedre og blive inspireret af andre klubber. 
Klubben er medlem af DSF, men DSF er også afhængig af medlemmer, det er jeg også som for-
mand klubben, og klubberne er afhængig af medlemmerne, det er noget af det vigtigste i klub-



  

berne. Vi skal blive bedre til at få nye medlemmer, og det tænkte jeg at det kunne klubkonsulen-
ter gøre noget ved.  
Jeg ved de har klubkonsulenter Dansk Sejlunion. 
I Halsnæs Naturklub er man medlem af DGI og det er en helt anden måde at være organiseret 
på, og der tænkte jeg på hvad fordelen kunne være for DSF at være medlem af DGI. 
Nu kan jeg høre noget af det med tilskud er en ting, men der kunne være mange andre fordele 
ved at være DSF som jeg ikke kender, jeg har jo ikke sat mig ind i det niveau, men jeg kan sige at i 
DGI der er de nogen muligheder også for arbejdet med klubben og et apparat hvor man også 
arbejder sammen med andre klubber.  
Dykkerklubberne er kompliceret så, hvordan kommer vi ud med vores ting? Har vi en platform 
hvor vi viser andre hvordan, eller er dykkermiljøet et lukket område hvor man skal arbejde hårdt 
for at komme ind. Der kunne det være at man kunne åbne op og arbejde på en anden måde, og 
derfor har jeg foreslået, noget med hjemmeside, noget med klubkonsulenter, noget med om DSF 
er det rigtige sted at være organiseret. Det kan godt være at det er det, men det kan også være 
at det ikke er det. 
Når jeg ser DGI så er de organiseret helt anderledes end DIF er, og kommer ud til medlemmerne 
på en helt anden måde, men det kan jo også være nogen strategiske valg man har truffet. 
Så en anden ting som jeg også har foreslået at når vi opkræver kontingent så har jeg foreslået en 
mere dynamisk opkrævning af DSF kontingent. 
Det jeg tænker sådan helt mangler er lidt til klubben om, hvad gør vi og hvor skal vi hen, hvordan 
bliver vi bedre til det som vi ikke kan.         
 
Dirigent til Frank, Hajen 
Du har fremsendt et forslag som rent faktisk indeholder 5 forslag. Af hensyn til debatten vil jeg 
gerne have at vi deler dem op i de 5 forslag der rent faktisk er, og drøfter hver enkelt. 
Det skal du selvfølgelig være enig i, hvis du ikke er enig tager vi det som et hele. 
Frank er enig. 
 
Det første er: 

• DSF skal udvikle en hjemmeside klubberne kan bruge som skabelon og sætte deres egen ting ind. Vi forslår 
at man udvikler en hjemmeside med Klubmodul, hvor der også er et regnskabs/administrationsprogram 
med.  

 
Peter Dreier, Herlev Dykkerklub Jernlungerne   
Jeg synes det er spændende at tage hjemmesiden op når DSF for ganske nylig har fået ny hjem-
meside. Jeg tror også at Jesper sagde i sin beretning at udvalg i DSF har deres egne hjemmesider. 
Der er i hvert fald 2 udvalg der har lavet deres egne hjemmesider, fordi den kommunikation de 
vil have ud til deres medlemmer, kan de åbenbart ikke få til at virke i DSF hjemmeside, eller også 
er der bare nogen der ikke er gode nok til at kommunikere ud hvad mulighederne er på DSF’s 
egen hjemmeside, det er i hvert fald ikke samlet et sted. Vores klub bruger selv klubmodul, skif-
tet for 2 år siden og er rigtig glade for det. Det letter en del administration, også regnskabsmæs-
sigt. Om det lige er noget som DSF skal stå for og lave det her fælles billede. Det ved jeg ikke om 
jeg synes er en god ide, men jeg gerne anbefale klubberne at bruge Klubmodul. 
 
Henning Aaberg, Dykkerklubben Aktiv 
Det med en skabelon til en skrabet hjemmeside så alle let og enkelt kan få en hjemmeside synes 
jeg kunne være en god ting. Med hensyn til Klubmodul, der synes jeg man skal tænke over at 
mange kommuner pålægger os at bruge et eller andet, det kunne være Klubmodul, men det 
kunne også være Konventus. 
Så fra vores side en meget skrabet skabelon så alle kan få en hjemmeside hvor de kan præsente-
re klubben. 
 



  

Jesper Risløv      
For 3 år siden da vi fik en ny hjemmeside der lukkede vi for den mulighed der var for at klubber-
ne kunne logge ind og have Jeres side inde under vores hjemmeside. Et af argumenterne på det 
tidspunkt det var meget få klubber der brugte det, og det der var på var ikke specielt spændende 
og slet ikke brugbart til at have en præsentabel hjemmeside. 
Nu har vi fået en ny, og vi beder alle udvalgene bruge hjemmesiden som udgangspunkt og det 
kan godt være der er nogen ting der ikke er lige i tråd med det de skal bruge. Jeg ved at Ole fra 
kommunikationsudvalget vil gøre en indsats for at få tilpasset og tilrettet. 
Vi er et broget forbund som jeg sagde i min beretning og vi har mange aktiviteter, mange sports-
grene, uddannelsesplaner, meget forskelligt måde, at bruge en hjemmeside på. 
Så lave en stor skabelon der passer for alle, det kan være noget besværligt. 
Vores hjemmeside er lavet i WordPress og det er også frivilligt. 
I dag er det jo ikke raketvidenskab at lave en hjemmeside, heller ikke til en lille klub. Som Hen-
ning siger så er der mange klubber der er blevet pålagt at bruge et system som snakker direkte 
sammen med kommunernes system. Der er mange klubber der bruger Klubmodul, men at vi 
som forbund skal gå ind og lave en hjemmeside med x antal systemer der passer til x antal klub-
ber som kunne tænke sig at være med på det. Det er jeg ikke sikker på vil være en ideel løsning, 
hverken for forbund eller for klubberne hvis de gerne vil lave noget lækkert der stikker ud fra 
mængden i forhold til alle de andre. 
 
Frank, Hajen  
Jeg vil da godt sige at tanken ikke er, at det skal være en DSF hjemmeside, tanken er at det skulle 
være en klubhjemmeside hvor de udviklingsomkostninger der er, bliver ca. 20.000,00 og det 
havde vi ikke, men vi kunne godt købe en der var en skrabet model i Klubmodul til 3.000,00, men 
det kom ikke til at give det som vi gerne ville, så det blev for dyrt. Det som er forslaget er: 
At man udvikler en basismodel som i Klubmodul, så kan hver klub købe sig ind i det til en billig 
penge, så man havde et professionelt system og gå ind i og ikke skulle ud og investere rigtig 
mange penge. Tanken er lidt at klubberne kan slå sig sammen igennem DSF til at investere en 
lille sum så det bliver billigere at få en god hjemmeside. Så det skulle være for den enkelte klub. 
 
Ejner Poulsen, Aabenraa Sportsdykkerklub 
Det lyder godt, men forbundet skal ikke lave en hjemmeside til os. Jeg kommer fra Aabenraa og 
vi er blevet pålagt af kommunen at vi skal køre Juventus, jeg var lige inde og kigge på den i nat og 
det er faktisk sådan at medlemstal, regnskaber, regninger, alt bliver sendt ud den vej. Det er en 
gratis model som kommunen har stillet til rådighed og hvis vi skal blive ved med at bruge den så 
har vi ikke brug for forbundets hjemmeside, og den anden side af sagen er hvis forbundet vil 
lægge en op og vi skal bruge den, så ved jeg også hvem der får skel ud hvis det ikke virker, og det 
tror jeg ikke de 2 piger har tid til. Vores webmaster på vores egen hjemmeside har også svært 
ved at holde det, så vi bruger den anden løsning. 
 
Stig Lyngby 
Jeg synes at det er grundlæggende at det er et rigtigt godt forslag der er stillet, jeg tror bare at 
virkeligheden måske lidt har overhalet forslaget fordi der findes rigtig mange forskellige syste-
mer, og jeg er bestemt ikke ekspert hvad for nogen af dem der er gode, men hvor man for en 
meget beskeden pris kan gå ind i nogen rammer, og så kan man få noget der ser rimelig godt ud 
til ikke ret mange penge. Jeg kan godt forstå at I ikke kan bruge 15.000,00 på det. Det er også en 
alt for vild pris at få. Jeg er sikker på at der er andre der er klogere på hvilke værktøjer der er de 
bedste og billigste og der er et hav af dem, hvor du på relativ få timer kan lægge noget tekst og 
billeder sammen på en måde som giver mening og det ser rimeligt ud.  Vi har prøvet det tidlige-
re, vi havde en DSF hjemmeside hvor man kunne logge ind i det, men det var ikke godt og der var 
ikke nok der brugte det, så det blev lukket ned.    



  

Med hensyn til regnskabssystemet så findes der Klubmodulet, det koster 3.000,00 om året og 
det løser rigtig mange opgaver for den enkelte klub, men det er så en årlig tilbagevendende ud-
gift. Det er fuldstændig umuligt for DSF at konkurrere udviklingsmæssigt, fejlretningsmæssigt 
med noget som helst der koster 3.000,00 om året som er integreret med betaling og alt muligt 
andet. Jeg synes forslaget er godt, men jeg tror der er kommet andre løsninger i dag som går at 
man kan få det afviklet bedre og det er selvfølgelig klart at hvis du ikke ved det så kunne vi må-
ske hjælpe dig med at finde ud af det. Det kunne være et bidrag vi kunne yde i den sammen-
hæng. 
 
Dirigent. Flere bemærkninger til den første del: Hjemmeside.         
 
Omkring Konvensus har jeg været omkring det, og det er rigtigt at de Jyske Kommuner de udby-
der det til deres klubber i kommunerne. Det har de gratis.  
Jeg ved at man kan få noget gratis, men så bliver der hacket, så det jeg tænker at det skal være 
en hjemmeside der bliver vedligeholdt. En hjemmeside for den enkelte klub som ikke har noget 
med DSF hjemmeside at gøre.       
Grundtanken er at forbundet leveret grundmodulet så klubben bare kunne springe ind i det. 
Det har ikke noget med DSF hjemmeside at gøre. 
Det er vigtigt at få noget der fungerer. 
 
Dirigent. Flere bemærkninger til punktet hjemmeside. Det ses ikke at være tilfældet. 
 
Umiddelbart efter det jeg sagde før så går vi ind og tager hvert punkt, og når vi har drøftet det 
igennem, og det har vi nu, så sættes det til afstemning, jeg går ud fra at Hajen gerne vil have en 
afstemning på repræsentantskabsmødet om det skal pålægges bestyrelsen    
            
Jesper Risløv 
Bestyrelsens holdning er at vi ikke har mål eller midler til at finde den rigtige løsning til at lave 
det her stykke arbejde for klubberne. Hvis vi skal ud og købe denne her løsning så skal vi ud og 
købe noget på det marked der og få lavet et eller andet til x 1.000,00. Det er ikke der vi er lige nu 
hvor vi har mulighed for at tilbyde sådan en ydelse til klubberne.  
 
Dirigent: Vil Hajen have skriftlig afstemning? 
Der afstemmes med håndsrækning.  
De der stemmer for forslaget hvor forbundet skal investere. 
 
Forslaget er forkastet med flertal. 
 
Dirigent, så tager vi det næste punkt i Hajens forslag.  
 

• Vi forslår at DSF får klubkonsulenter, der skal udvikle samarbejdet med og mellem klubberne, så klubberne 
bliver udviklet. 

 
Jesper Risløv 
Det kunne være en god ide, og vi kunne også godt tænke os at have en klubkonsulent. 
Udfordringen med klubkonsulenter det er at de ikke hænger gratis på træerne. 
Hvis vi skal have en klubkonsulent så skal vi ansætte en til det. I Danmarks Idrætsforbund kan 
man få støtte til det. Det betyder at vi skal ansætte en klubkonsulent sammen med DIF, hvor 
klubkonsulenten ikke lavede andet end at være klubkonsulent. En klubkonsulent kan ikke lave 
andet administrativt arbejde, det må vi ikke bruge dem til. 
DIF havde tidligere sendt brev ud til klubberne om de havde lyst til at få besøg af en konsulent, 
det var der ca. 8 klubber der havde svaret i vores forbund at det kunne de godt tænke sig. Så fik 



  

jeg en mail fra DIF om hvornår vores egen konsulent havde tid sammen med DIF konsulenten til 
at besøge klubberne. Så måtte jeg svare at vi ikke havde en konsulent i vores forbund som vi 
kunne sende med ud. Så kunne de ikke sende nogen ud, men der var da en konsulent fra DGI de 
kunne sende fordi DIF har et samarbejde med DGI. 
Jeg foreslog at vi kunne sende en fra bestyrelsen eller et udvalg, men vi havde ikke de værktøjer 
der skulle til, men så var beskeden at vi kunne komme på et kursus og blive klædt på til det. 
Det viste sig at sådan et kursus var fra mandag til onsdag i dagtimerne. Så skulle jeg som frivillig 
formand tage 3 dage fri fra arbejde for at blive klædt på til noget som jeg rigtig gerne ville det 
skal der ikke herske tvivl om. Det var en lille småle omvendt og lidt ærgerligt at det var den vej 
det gik. Der kunne de godt have fundet en weekend så vi kunne blive opdateret så vi kunne tage 
ud og snakke med klubberne.  
Ja vi ville gerne have en klubkonsulent, men det vil betyde at vi skal bruge en halv million til en 
ansat der kunne bestride den post. 
Vi vil meget gerne komme ud til Jeres klub hvis I kan nøjes med den viden vi har. 
Indstillingen er, at en klubkonsulent vil være godt. Økonomisk er det ikke muligt.         
 
Peter Dreier, Herlev dykkerklub Jernlungerne 
Jeg synes det lyder spændende at DIF ville komme ud så vi kunne blive opdateret, eller nogen fra 
bestyrelsen kunne. Bestyrelsen kunne måske stikke lidt mere til DIF i forhold til at sende nogen 
fra bestyrelsen og udvalgene til et kursus, så når der bliver foretaget klubbesøg så kunne der 
komme en fra DIF med. Jeg tror ikke der kun er kursus fra mandag til onsdag. Jeg tror godt at 
man kan prikke lidt til dem når vi står her som et frivilligt forbund der godt kunne tænke sig no-
get opdateret viden som DIF har. 
 
Christian Schmidt   
Det behøver ikke være bestyrelsen der kommer ud, man kan kontakte udvalgene. Hvis man vil 
vide noget om ungdom kan man kontakte Ungdomsudvalget, hvordan man får en ungdomsafde-
ling i gang i klubben.   
 
Flemming Holm, Bestyrelsen 
Vi har prøvet det her nogen gange før, og det gør vi fordi ideen er god med at udvikle klubberne 
på en eller anden måde, det er magtpåliggende. På et tidspunkt så rammer hverdagen og virke-
ligheden desværre også ideerne på en kedelig måde. Og virkeligheden er at vi ikke har råd til det. 
En del af det samarbejde som vi har med DIF, det går begge veje, de betaler os og vi smiler til 
dem. Når vi ikke smiler så taler vi hårdt til dem da vi ikke altid er så enige med DIF som DIF gerne 
vil have vi skal være. DIF presser hårdt på for at vi får de her konsulenter. Vi presser hårdt på så 
vi kan få råd til det. Virkeligheden i år 2017 er, selvom vi gerne vil have dem, så har vi ikke mulig-
hed for at købe dem. Det vi kan tilbyde Hajen og alle Jer andre er en frivillige arrangeret besty-
relse, og er der specielt klubben gerne vil vide, så vil bestyrelsen finde nogen der hvor kompe-
tencen er. Min varmeste anbefaling det er, at vi gerne vil have det, men vi har ikke råd til det.     
 
Jesper Risløv 
Jeg er enig i det der bliver sagt, og jeg tror også at hvis vi spørger DIF om de kan lave et kursus 
for vores frivillige, en weekend eller nogen dage hvor alle kan, så er det også en mulighed. 
Vi prøver at være meget positive overfor DIF, men de glemmer lidt engang imellem at vi er nogle 
forbund der ikke har en kæmpe administration. 
Jeg håber I vil stemme nej til det. 
 
 
 
 
 



  

Næste punkt hænger meget sammen med det forrige punkt og har været en del af debatten. 
• Vi forslår at DSF udvikler og udvider støtten til Dykkerklubbernes bestyrelser og klubbernes udvikling. 

  

 
Henning Aaberg 
Jeg håber bestyrelsen kan bakke op om det der er blevet snakket om. Det er fint med bestyrel-
sen og udvalgene. Det handler om meget andet, underskrivning i banken, hvidvaskningsklausuler 
og meget andet. Der er mange udfordringer for klubberne og deres bestyrelser hvor det er svært 
at finde hjælp. Jeg har ondt af de klubber der står med problemerne. Vi har også ting hvor vi og-
så kunne bruge noget støtte. Vi havde problemer med speedbådscertifikater, der måtte vi gå til 
Dansk Sejlunion. 
Vi har nok brug for at hjælpe hinanden, måske en fb side, et sted hvor man kan efterlyse hjælp til 
specielle problemer.  
Her i salen er der vel ikke engang 1/5 klubber repræsenteret, så de andre har bare nok med at 
sørge for sig selv. Vi der sidder her kender hinanden og ved hvem vi skal spørge, eller tage fat på. 
De andre der sidder derude som helt nye, de er lidt på den.     
 
Dirigent. Hvis der ikke er andre bemærkninger vil jeg sætte de her 2 punkter til afstemning 
Hajen fravalgte afstemningen for de 2 punkter. 
 
Hajen er enig i at punkterne ikke bliver sat til afstemning, men er enig i at det har været en god 
debat. 
 
Frokost 
Dirigent.  Læste forslaget op. 
 

• Vi forslår at DSF starter en process, hvor forbundet søger fordele og bagdele ved at skifte fra DIF til 
DGI og på baggrund af det evt. skifter til DGI. 

Stig Lyngby 
Får år tilbage startede DGI en charmeoffensiv til klubber rundt omkring i landet, og det man 
kunne opnå var støtte hvis man flyttede ind i DSG regi. Det er der i alt 7 klubber der har gjort, 
der er vist kun 2 af dem der er medlem af forbundet. 
Med hensyn til at starte en proces, så vil det være sådan at DGI er for klubber og ikke for for-
bund. Så hvis vi skulle starte en proces, så skulle vi starte med at afvikle forbundet. Det er start-
punktet for det her, og det tror jeg ikke har været tankerne bag. 
DGI er organiseret anderledes end Danmarks Idrætsforbund. Det er klubberne der er medlem, så 
det ville vi ikke kunne uden at vi opløser os selv.  
Vi er i DIF for DIF ejer retten til alle Olympiske discipliner, så hvis vi vil noget på konkurrenceplan 
på en eller anden led, så kræver det at vi er medlem af DIF, så derfra hvor jeg står, kan jeg ikke 
umiddelbart finde vejen igennem hvordan vi skulle gøre det. Jeg tror ikke der er nogen der har 
lyst til at afvikle forbundet for at få klubberne forankret enkeltvis. Vi får trods alt omkring en 
million fra DIF. Der vil tilnærmelsesvis ikke komme den samme støtte fra DGI til klubberne. 
Jeg forstår godt ideen med at undersøge om der var noget der. Det kan også godt være at DGI 
har noget at byde på som DIF mangler. Der er ikke noget der forhindrer en dykkerklub i at være 
medlem begge steder.             
 
Frank ingen kommentarer. 
 
 
 
 
 
 



  

Dirigent: Så er vi nået til det sidste punkt fra Hajen 
 

• Dynamisk kontingentinddrivelse fra DSF, så det passer med klubbernes dvs for Hajens vedkommende halv-
årligt.  

 
Stig Lyngby 
Jeg kender den problemstilling. Det er altid sjovest at have penge i klubkassen. Derfor har jeg i 
nogle andre aktiviteter jeg laver, været med til at betaling af store regninger falder efter at klub-
kontingentet er kommet ind. Det er et rigtigt godt forslag, hvad kan vi gøre for at komme klub-
berne i møde. Vi har kontingentbetaling på det tidspunkt vi har, det kan vi ikke gøre så meget 
ved, men vi kan komme klubberne i møde der ikke har ret mange penge på kontoen ved at tilby-
de en halvårlig eller en kvartårlig kontingent opkrævning mod et tillæg på 5 % eller 8 % af kon-
tingentet fordi det medfører ekstra administration, ekstra udsendelser. Så 5 % for halvårlig og  
8 % for kvartårlig opkrævning. Det vil vi gerne tiltræde ved at yde den støtte hvis der er nogle 
klubber der har brug for det. 
Det fulde kontingent indberettes, men regningen deles bare i en, to eller 4 bidder.     
 
Dirigent. Yderligere bemærkninger 
Hajen er tilfreds med svaret og der stemmes ikke om det, så i princippet et forslaget trukket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dirigent: Punkt 6.2. 
 
6.2. Forretningsorden for Appeludvalget 
 
Forretningsorden for Appeludvalget underDansk Sportsdykker Forbund 
 
 
§ 1 
Stk. 1 
Appeludvalget består af 4 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Appeludvalget konstituerer sig efter repræ-
sentantskabsmødet med valg af formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted i sager, hvor 
formanden ikke kan deltage i sagens behandling. 
Stk. 2 
Medlemmerne af Appeludvalget skal have indsigt i juridiske forhold og/eller i sportsdykning, eller konkurrence i UV-
rugby, fridykning, finnedykning, etc.  
Stk. 3 
Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Såfremt der er stemmelighed har formanden, eller dennes fravær, hans stedfor-
træders, 2 stemmer.  
Stk. 4 
Appeludvalget kan udpege særlige sagkyndige inden undervandssporten, såfremt det findes nødvendigt til belysning 
af en sag. Den særlige sagkyndige vælges af udvalgets medlemmer ved simpelt stemmeflerhed efter indstilling fra 
udvalgets formand. Den særlige sagkyndige har ikke stemmeret i Appeludvalget. 
 
§ 2 
 
Et medlem eller en suppleant af appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet 
Dansk Sportsdykker Forbund. 
 
§ 3 
 
Ingen kan deltage i behandlingen af en sag hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om 
vedkommendes upartiskhed. 
 
§ 4 
Stk. 1 
Appeludvalget behandler sager, der vedrørende forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Sportsdykker 
Forbunds love, regler, reglementer mv. 
 
Stk. 2 
Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter Dansk Sportsdykker Forbunds regler forudsættes at være 
endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans eller som bør afgøres uden for appeludvalget. 
Stk. 3 
Appeludvalget kan tillige afvise at behandle en sag, såfremt klageren ikke er part i sagen eller klageren i øvrigt ikke 
har fornøden retlig interesse heri.  
§ 5 
Stk. 1  
Enhver person eller organisation under Dansk Sportsdykker Forbund er berettiget til at indbringe sager, der er omfat-
tet af § 4 for appeludvalget. 
Stk. 2 
Indbringelse for Appeludvalget skal ske inden 4 uger efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den 
afgørelse, der klages over. 
Stk. 3 
Enhver indbringelse for Appeludvalget skal ske skriftligt. 
 
§ 6 
Stk. 1 
Appeludvalget kan beslutte, at en sag skal behandles skriftligt. Ved skriftlig behandling af en sag, skal formanden 
sørge for, at der udarbejdes en fremstilling af sagen. Formanden skal tillige sørge for, at alle dokumenter, udtalelser, 
afgørelser, der vedrører sagen, bliver forelagt alle medlemmer af udvalget, samt eventuelle udpegede sagkyndige. 
Stk. 2 
Ved skriftlige behandling af en sag, skal alle medlemmer skriftligt udtale sag om sagen. En passiv tilkendegivelser er 
ikke tilstrækkelig. Alle skriftlige udtalelser fra appeludvalgets medlemmer og eventuelle udpegede sagkyndige, skal 
foreligges alle udvalgets medlemmer. 
Stk. 3 



  

Formanden skal sikre, at udtalelser fra medlemmer og eventuelle sagkyndige skal indarbejdes i sagsfremstillingen, 
der danner grundlag for afgørelsen. En eventuel dissens fra et medlem skal fremgå af sagsfremstillingen. 
 
 
§ 7 
 
Appeludvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig hertil, indlede behandlingen af sagen med at søge mæg-
le mellem parterne. 
 
§ 8 
Stk. 1 
En afgørelse truffet af Dansk Sportsdykker Forbunds Appeludvalg kan indbringes for DIF Idrættens Højeste Appelin-
stans efter Danmarks Idræts Forbunds bestemmelser herom. 
 
Stk. 2 
Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter stk. 1. 
 
§ 9 
 
Appel til DIF Idrættens Højeste Appelinstans har ikke opsættende virkning. Dansk Sportsdykker Forbunds Appelud-
valg kan dog beslutte, at en sags anke til DIF Idrættens Højeste Appelinstans har opsættende virkning. 
 
§ 10 
 
Forretningsorden for Dansk Sportsdykker Forbunds Appeludvalget skal udfærdiges af Dansk Sportsdykker Forbunds 
bestyrelsen og godkendes af Repræsentantskabet, efter at have været forelagt Danmarks Idrætsforbund, hvis bemærk-
ning til bestyrelsens udkast skal forelægges repræsentantskabet. 
 

Søren Petersen fra SUG 
Ændringsforslag: 
Valgbarhed til Appeludvalget, den måde det er formuleret på er uklar, når man snakker om or-
ganer i § 2. I forbundets vedtægter § 26, snakker man om at samtlige medlemmer i forbundet    
er valgbar undtagen bestyrelsen, så hvis man læser det færdigt, så er organer det samme som 
bestyrelsen og så vil det være lidt pjattet at man har en formulering man kalder organer når man 
mener bestyrelsen, jeg mener det skal rettes så det er i overensstemmelse med forbundets ved-
tægter. 
 
Jesper Risløv 
Det er ikke bare bestyrelsen, for du kan heller ikke være i et udvalg.  
 
Søren Petersen, SUG 
Det er ikke det der står i vedtægterne. 
 
Søren Jensen, Appeludvalget 
Jeg vil foreslå at vi vedtager den ændring og så må vi se det kommende år og tilpasse forbundets 
vedtægter og Appeludvalgets regler i Danmarks Idrætsforbund, så jeg foreslår at vi vedtager det 
ændringsforslag der er sat op. 
 
Jesper Risløv 
Det er også bestyrelsens holdning  
Dirigent: Er der andre bemærkninger til forslaget. 
 
Dirigent: Bestyrelsen og forslagsstiller fra Appeludvalget er blevet enige så vi fortsætter med 
forslaget for Appeludvalget 
Så det skal vi have til afstemning med mindre der er andre der har bemærkninger. 
 
Dirigent: Nu er ændringsforslagsstiller og bestyrelsen også blevet enig 



  

 
Bestyrelsen støtter ændringsforslaget primært ud fra at det der står i § 2 gør at, hvis man læser 
teksten fuldstændig og nøjeregnende, så kan medlemmer fra Dansk Sportsdykker Forbund ikke 
blive valgt ind i Appeludvalget, alt den stund at man kan sige et medlem af Dansk Sportsdykker 
Forbund, er tilknyttet Dansk Sportsdykker Forbund. 
Så for at gøre så vi overhovedet kan få nogle medlemmer ind i Appeludvalget, så anbefaler be-
styrelsen at det er der her man stemmer for. 
Dirigent: Er der ellers nogen der har bemærkninger til forslag til forretningsorden for Appelud-
valget. 
Dirigent: Ændringsforslaget er sat ind. 
Appeludvalgets forretningsorden er enstemmigt vedtaget,  
 
 
 
 
6.3. Ændring af § 18. Dagsorden på repræsentantskabsmødet. 
    
  § 18 

Dagsorden på repræsentantskabsmøde 

Stående punkter på dagsordenen er: 
 
  1.  Valg af dirigent. 
  2.  Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning. 
  3.  Revideret regnskab fremlægges. 
  4.  Budget fremlægges. 
  5.  Valg af revisorer. 
  6.  Anmeldte sager. 
  7.  Valg af formand for Appeludvalget. 
  8.  Valg således: 
 
  På ulige år:     På lige år: 
  Næstformand    Formand 
  Økonomiansvarlig           Bestyrelsesmedlem 1 
  Bestyrelsesmedlem 2   Bestyrelsesmedlem 3 
  Bestyrelsesmedlem 4  
 
   
  Hvert år: 
  Suppleanter     

          
  9.  Eventuelt 
 
Ændring af punkt 7. 
 
Valg til Appeludvalg - 4 medlemmer (udvalget konstituerer sig selv efterfølgende) 
Dirigent: 
Forslag 6.3. er trukket. 
Forslag 6.3. står stadig ved magt 
Ellers kan der ikke vælges et Appeludvalg. 
 
Dirigent: Forslaget er vedtaget med 2/3 flertal.  



  

6.4. Ændring af § 44. Ankefrister. 
 
 § 44 

Ankefrister                                          

Ønskes en afgørelse indanket for DSF's appeludvalg, skal dette ske senest 14 dage efter at afgørel-
sen er vedtaget/fremsendt. 
Anke over en af udvalget truffet afgørelse til DIF's appeludvalg, skal ligeledes fremsendes inden 14 
dage. 
  
 
Vedtægternes § 44 skal ændres til følgende: 
  
Ønskes en afgørelse indanket til DSF Appeludvalg skal dette ske i overensstemmelse med 
ankefristen fastlagt i Forretningsorden for Dansk Sportsdykker Forbunds Appeludvalg. 
Anke over en afgørelse truffet af Dansk Sportsdykker Forbunds Appeludvalg skal ske til DIF 

Idrættens Højeste Ankeinstans i overensstemmelse med Danmarks Idræts Forbunds bestemmel-

ser herom. 
 

  
Forslag 6.4.   
Dirigent: Forslaget er enstemmigt vedtaget 
  
 
7. Valg til Appeludvalget 
 Søren Bergh Jensen, Roskilde Frømandsklub 
 Poul Jensen, Assens Sportsdykkerklub 
 Allan Sørensen, Ribe Sportsdykkerklub 
 Carl Aage Arnoldus, Assens Sportsdykkerklub 
 
Dirigent: Alle 4 blev valgt 
 
 
 
8.                    Valg til bestyrelsen 
 
8.1.                 Næstformand for 2 år 
 Flemming Holm. Valgt      
   
 
8.2. Økonomiansvarlig for 2 år 
 Stig Lyngby. Valgt 
   
                                                                                                                                                                                                                                       
8.3. Bestyrelsesmedlem 2 for 2 år 
 Casper Dreiøe.  Valgt  
  
 
8.4. Bestyrelsesmedlem 4 for 2 år 
 John Møller Nielsen. Valgt 
   
8.5. Bestyrelsesmedlem 1 for 1 år 
 Gitte Alsing Møller, Valgt   



  

 
8.6. Suppleant for 1 år      
                    Andreas Sørensen 
  
8.7. Suppleant for 1 år 
 Ejner Poulsen 
    
 
 
9.  Eventuelt 
 
Kurt Løkke fra Århus Fridykkerklub og fra Fridykkerudvalget 
Jeg vil lige sige noget om sporten. 
Undervandsrugby er ikke nogen tilskudsgivende sport længere, det er en ting som bestyrelsen 
ikke kan gøre ret meget ved. Udvalget kan gøre en del ved det. Klubberne kan gøre noget ved for 
sporten skal tælle mindst 1000 medlemmer for at blive en tilskudsgivende sport. 
Det er en opgave der kun kan løses af klubberne og der skal gøres noget ved det. 
Så har vi fridykningen som kom ind for ca. 10 år siden. Der er sket en udvikling i de år. Der har da 
været mange udfordringer gennem tiden. Fridykning står også nu og kan blive tilskudsgivende 
sport under DIF, og det er det samme spørgsmål, kan bestyrelsen gøre noget ved, ja det gør de 
også, Udvalget gør også en del, men dem der kan gøre allermest, det er klubberne som kan be-
gynde og tage fridykningen ind, og på den måde sørge for at det bliver en tilskudsgivende sport, 
som kan tælle 1000 medlemmer 2018.      
Jeg tænker vi skal til ar arbejde med foreningsbesøg så sporten kan udbredes. Det samme vil 
Finnesvømmerudvalget gøre.  
Det vi vil foreslå fra Finnesvømmerudvalget og Fridykkerudvalget er, at komme ud i alle klubber-
ne og lave en introduktion, for mit vedkommende i fridykning. Det behøver ikke kun at handle 
om en elitesport som sådan. 
Fridykning er også en sport som I, relativt let, som flaskedykker kan implementere og dermed 
sænke Jeres iltforbrug med 25-50 %. Det vil jeg vove at påstå at det kan vi gøre på en enkelt af-
ten. Der er helt klart nogen ting at hente der, der er også mange af de ting som I laver i forvejen  
Af aktiviteter i klubben, som i virkeligheden er fridykning, og som I kan gøre meget mere bevist, 
ja I kan få meget mere ud af det ved bevist at gøre det og få meget ud af fridykningen. 
Der er også en anden ting udover at komme ud og lave klubbesøg, hvor vi introducerer sporten 
fridykning og finnesvømning.        
Vi vil lave en artikel som I kan give til Jeres lokale medier, også noget omkring hvordan man skal 
informere om det på hjemmesiderne. Jeg har lige set gennem klubberne og jeg skulle lede længe 
før jeg så noget med fridykning i nogen af dem, og det er noget af det som DIF går ind og kigger 
på, om der står noget med fridykning, det ville være godt at have noget om fridykning, men det 
skal selvfølgelig kun være hvis I har fridykning. I skal gå ind og gøre et aktivt stykke arbejde og 
tage imod det her tilbud om at få nogle klubbesøg så vi kan få sportsgrenene udviklet, samt Jeres 
andre aktiviteter.  
En introduktion kunne også være en appetitvækker til den nye fridykker uddannelse som Peter 
Dreier er repræsentant for, jeg er ikke så meget inde i det, men det bliver jeg klædt på til inden 
jeg skal ud på klubbesøg. Jeg synes vi skal prøve at holde os selv lidt op på, at ansvaret for denne 
udvikling vendes. Det ligger ude i klubberne, det er derude hvor medlemmerne er aktive og gør 
det der skal gøres. Bestyrelsen og udvalgene faciliteter det, men det reelle arbejde ligger i klub-
berne.  
 
 
 
 



  

Andreas Rudbeck, Haderslev Dykkerklub          
Jeg ser heroppe at vi mangler 300 medlemmer i DSF, Jeg tror at der kommer til at stå 800 næste 
år, og hvorfor tror jeg så det, jo for nu ar vi fået nogle nye dybdegrænser, og det er også fint, det 
kan jeg vældig godt lide, men jeg kan ikke lide at der står SKAL hive folk ned i de dybder. Det sæt-
ter os som instruktører i et dilemma, også forsikringsmæssigt, for hvis vi nu ikke tager vores ele-
ver med i de dybder, så har vi jo ikke opfyldt reglerne. Det har jeg det skidt med, så jeg tror ikke 
jeg skal uddanne flere dykkere med mindre vi kan få det SKAL væk. Der har ikke været der før, 
jeg håber i kan følge mig rundt omkring. Hvis vi skal ned i Haderslev området så skal vi ned og 
grave et hul hvis vi skal finde 40 meter, og hvis vi skal finde 56 meter så skal vi grave et hul oppe i 
Lillebælt. Det kan ikke være meningen at vi som små klubber skal tage vores elever udenlands 
for at blive sportsdykkere 2 og 3 stjernet. 
 
Ejner Poulsen, Aabenraa Sportsdykkerklub     
Hvorfor får vi ikke fat i Bølgen, de har 95 medlemmer. Vi har lige haft 5 på kursus i fridykning. 
Hver gang i arrangerer et eller andet så slå det op på fb. Vi laver et kursus. Har I lyst til at forbed-
re Jeres tid i undervandsjagt det er også fridykning, undervandsjægerne skriver selv at de også er 
fridykkere. De sidste kurser I har lavet, fridykker instruktører, det er også undervandsjægere, så 
hvis vi mangler fridykkere så er det den vej, for de fleste undervandsjægere de spiller faktisk og-
så undervandsrugby. Du kan jo godt have 3 grene at praktisere.  
 
Flemming Holm, bestyrelsen    
Vi skal på en given dybde i henhold til CMAS standarder, som er en verdensstandard, den gælder 
alle steder. Der står ikke noget på dit certifikatet at du som CMAS dykker har en anden dybde-
grænse end det man kan forvente du har i henhold til standarden fra CMAS. Jeg ved ikke om det 
gir mening, men summasumarum det er at når du står med dit certifikat et eller andet sted ude i 
verden, så skal modtageren regne med at du har fået samme uddannelse som i alle andre lande, 
så derfor kan vi ikke differentiere her. For at en elev kan dykke til en given dybde så har vi en 
holdning i CMAS, at så har man været i så trygge omgivelser som overhovedet muligt, så har man 
bragt eleven på den dybde, og det gør man sammen med en instruktør, og jeg kan godt se at det 
er lidt ærgerligt at du føler at du skal på 50 meter, det mener jeg godt nok ikke du skal, men dine 
elever er altså uddannet til det. En 3* sportsdykker er uddannet til 1,4 bar ppo2, det er det der 
blev lavet om for 5 eller 6 år siden i CMAS standarder, det er det der nu reflekterer tilbage til DSF 
Teknisk Udvalgs anbefalinger og regler om det her. Det kan vi desværre ikke differentiere fra. 
 
Pia, Nikon  
Et år havde jeg 30 børn på snorkelholdet, hvis nogen ringer skal jeg så sige de er finnesvømmere, 
vi spillede også en del undervandsrugby, vi havde ikke et hold der hed undervandsrugby. 
Hvornår skal jeg så kalde dem det ene eller det andet. Hvor tit skal vi gøre det for at jeg kan sige, 
at, nu er vi finnesvømmere eller nu er vi undervandsrugby. Hvor går grænserne for det? 
 
Jesper Risløv       
Det er klart at en klub i DSF har en hovedaktivitet og det er den hovedaktivitet vi referer til hvad 
det er de dyrker. Jeg vil ikke stå her og bede Jer om at sige at alle 30 dyrker alle 3 sportsgrene. 
Det er ikke det vi snakker om. Der må vi sige, hvad er den primære aktivitet. Hvis den primære 
aktivitet det er at man dykker med sine flasker på, så er man flaskedykker og hvis det ikke er det 
så er det noget andet. 
 
Poul Jensen  
Jeg er ikke fuldstændig enig med formanden, man kan være undervandsrugbyspiller i vinterhalv-
året, og undervandsjæger om foråret og om sommeren. Der er ingen problemer i at man dyrker 
3 konkurrence sport, eller 4 hvid det er fridykning hvis man har lyst til det også samtidig. Det har 
ikke noget med at gøre at man fifler med tallene, det er det man rent faktisk gør. 



  

Jeg tror ikke der er rigtig mange klubber der spiller undervandsrugby i åbent hav om sommeren. 
Den klub jeg kom fra på Sjælland der dyrkede vi undervandsjagt, flaskedykning og alt muligt. 
 
Stig Lyngby 
Jeg er lidt i tråd med Poul, det er jo, at enighed ikke er en forudsætning for samarbejde og jeg 
tror i virkeligheden ikke det drejer sig så meget om hvilken hovedaktivitet jeg laver. Jeg tror at 
hvordan er min selvopfattelse, og min selvopfattelse det er at jeg er flaskedykker, UV-jæger og 
jeg tror ikke der skulle ret meget til så kunne jeg også blive fridykker for jeg kan godt lide at 
svømme under vandet og holde vejret, men jeg forestiller ikke mig selv være ham der er på vej 
ned af tovet til 160 meter, men derfor så kunne jeg godt gå det i møde og det tror jeg faktisk ville 
være rimelig nemt at gøre. Det ville være på rent amatørplan og der var nok nogen der ville grine 
hvis jeg stillede op i en konkurrence, men hvis det er det der skal til og jeg godt kan forsvare det 
overfor mig selv og jeg rent faktisk gør det, så har jeg ingen problemer med at ind rapportere 
det, hvis det også er med til at udvikle vores forbund. 
For mig er det ikke et spørgsmål om primær aktivitet, så må det hellere være et antal primære 
aktiviteter. Det er sådan jeg tænker og sådan jeg svarer når jeg laver indberetning for vores lille 
klub.   
 
Jesper Risløv 
Hvis ret, skal være ret, så det DIF vil have: Hvor mange dyrker en bestemt sportsgren som en 
selvstændig aktivitet der ikke er afhængig af de aktiviteter de har i forvejen for ellers kunne vi 
alle sammen kande os for dykkere, eller operatører under vandoverfladen så er det jo en og 
samme gruppe. 
 
Flemming Holm 
Det her er en debat om kejserens skæg, det når vi ingen vegne med. Vi kan ikke indberette spor 
alligevel. I kan kun skrive hvor mange køn og hvor mange aldersgrupper der er, i ikke skrive no-
get alligevel. Lige nu er det en formålsløs debat. Det er som Jesper siger den primære aktivitet 
DIF skal vide.        
 
Peter Stenkilde, Allerød Sportsdykkerklub     
Jer er blevet sendt i byen af en af mine klubkammerater fordi han lige har haft en ordentlig bun-
ke flasker til trykprøvning hos Lotek hvor han har benyttet sig af DSF’s absolut glimrende rabataf-
tale med dem. Før i tiden brugte vi Force, men nu har vi sendt til Jylland i stedet for. Problemet 
er bare at de flasker der er kommet tilbage de har været i meget ringe standard, de er ikke ble-
vet blæst rene efter at de er blevet trykket, han kan se at der har ligget vand i dem, de skvulpede 
bagefter, og de var ikke proppet af på nogen måde da de kom tilbage med fragtmanden. Så nu 
skal de alle sammen tromles fra enden til anden. Det synes vi ikke er en standard som vi DSF kan 
være bekendt og støtte med vores navn. Så en opfordring til at prikke Lotek på skulderen og be-
de dem om at få hævet standarden. 
 
Stig Lyngby 
Vi er en række klubber der har brugt Lotek igennem nogen år, og statistikken for 2018 var at der 
blev trykprøvet 500 flasker på landsplan på denne nye aftale der er lavet for et par år siden. 
Det her er den første klage/bemærkning som er nået mit øre, og det er da fint. Er der et problem 
så skal vi nok tage hånd om det. Jeg kan bare sige at det ikke er mit indtryk at det forholder sig 
sådan generelt. Det er dog sådan at den måde vi afleverer flaskerne til Lotek på. Det er den må-
de vi får dem hjem igen, og det er selvfølgelig klart at hvis ikke de har været håndteret ordentligt 
undervejs så er det en opgave for Lotek at få det løst. 
Når det så er sagt, så sker der forandringer fordi Lotek nedlægger deres opsamlingssted, da Leif 
fra Lotek går på pension, der kommer så et nyt i stedet for, og alle Jer der har brugt Lotek tidlige-



  

re skulle meget gerne have fået en informationsmail om at, nu skifter det et firma i Slagelse, et 
dykkercenter der har påtaget sig opgaven så vi stadigvæk kan gøre det. 
 
Kurt Løkke, Århus Fridykkerklub 
Jeg er lidt ked af den dialog der var med indberetning, og hvad der var ens primære sport. Jeg 
tror at det her er et meget vigtigt stykke arbejde for DSF’s fremtid i DIF. 
Vi må prøve at finde ud af det, vi kan ikke have en 7-8 forskellige meninger, jeg synes vi er hav-
net mellem 2 stole. 
Jeg ved ikke om der er nogen der kan komme med en meget skarp beskrivelse af det. 
Jeg mener det er, at hvis man dyrker en aktivitet, om det er eliteplan eller bredde. DSF dækker 
både eliten og bredden indenfor forskellige sportsgrene, hvis man dyrker det, så dyrker men det, 
så skal man registrere det. Det er det vi får støtte for, det er den måde vi udvikler sporten på, og 
det er vores basis. Vi rekrutterer medlemmer på baggrund af de aktiviteter vi har og vi får eliten 
ud af den base af breddeatleter vi har.   
Vi udvikler sporten ved at der er nogen der starter i det små, og så er der nogen der bliver elite.     
               
Stig Lyngby 
Det er jo ikke første gang vi ser at DIF laver forskellige ting og sager, og til trods for et årelangt 
familieskab med DIF, så er det stadig ikke gået op for dem endnu at DSF er en smule anderledes, 
at vi i virkeligheden er en paraplyorganisation for forskellige ting, og at vi som dykkere faktisk 
godt kan deltage i de her aktiviteter uden at der er noget som helst galt i det, og det er selvfølge-
lig noget som vi skal blive ved med og fortælle DIF hele tiden fordi hvor meget de lytter, det er 
lidt svært og få indtryk af, men jeg vil vove den påstand at når jeg både laver UV-Jagt, flaskedyk-
ning og måske snart fridykning, så vil jeg til hver en tid kunne skrive det på min indrapportering, 
både forklare og forsvare det jeg gør. 
 
Flemming Holm 
Jeg forstår godt argumentet, og jeg er også glad for Kurt, dig forklaring på hvordan sporten op-
står og hvordan vi dyrker det. Det ændrer desværre ikke på reglerne. DIF har andre specialfor-
bund som også har flere sportsgrene under sig. 
Det de spørger om det er, de enkelte individer i Jeres klub, hvad er deres primære sport, det er 
det de spørger om, og det er det de giver tilskud til efter. Så det er ligegyldigt hvordan vi vender 
og drejer det og hvad vores hjerte føler for og alt muligt andet. Det er spørgerens privilegium at 
stille spørgsmålet, og det de spørger om det er primær sport og det er det I indberetter. 
  
Pia, Nikon 
Betyder det at hvis jeg har 50 medlemmer, så kan jeg skrive at 30 dyrker finnesvømning, 30 dyr-
ker UV-Rugby og 20 noget andet. 
Så siger de at, I har jo kun 50 medlemmer, men jeg har jo nogen der laver flere ting, er det sådan 
forstået at, det kan jeg godt sige? Jeg har jo nogen der dyrker alt muligt så vi kommer langt over 
de 50 medlemmer.     
 
Flemming Holm 
Konkret spørgsmål, konkret svar: Du svarer selvfølgelig hvad alle dine medlemmer er.  
De stiller kun et spørgsmål når de ringer, det er den sportsgren vi skal have tilbage. 
 
Kurt Løkke 
Nu gentager vi os selv, man kan have flere primære sport. 
 
 
 
 



  

Dirigent 
Man må tage debatten op med DIF, og jeg tror på hvad Flemming siger, han er for det meste 
pålidelig.  
Hvis vi kun kan indberette en primær sport så er der jo ingen sund fornuft i at indberette at man 
er flaskedykker. Det kan godt være man er flaskedykker, men det giver 0 kroner i støtte.   
 
Henning Aaberg, Finnesvømmerudvalget 
Jeg mener at de fleste i DSF bruger finner, det er meget få jeg møder med sko på., og dem jeg 
møder det er både dem der svømmer med eller uden snorkel, nogen gange med en finne, nogen 
gange med to finner, men faktisk svømmer de også med apparat, eller med flasker, så vi kan og-
så sige at Flemming er Finnesvømmer selvom han måske vil kalde sig flaskedykker. 
Ungdom det er også fridykning, så kommer vi lidt hurtigt derop. 
 
Dirigent, Andre ting der skal drøftes 
Fra salen 
Her var der spørgsmål til kurser (mikrofonen satte ud) man Carl svarede at klubberne kunne 
henvende sig til Teknisk Udvalg hvis de manglede kurser, så ville Teknisk Udvalg være behjælpe-
lig med det, eventuelt lægge nogle af kurserne ud i klubberne. 
     
Peter Dreier    
Vi fik et medlem der led af vandskræk indtil han var 78, så besluttede han sig for, at det fjollet at 
have vandskræk, så han begyndte at svømme træne med en instruktør, og det med at have ho-
vedet under vand var sjovt, og nu kan han holde vejret i 5 minutter og 35 sekunder. Han har del-
taget i 4 konkurrencer, og synes det er sjovt og hyggeligt, så alder er ingen hindring. 
 
Fra salen 
Til Carl Teknisk Udvalg. 
Det er svært at finde kurserne på hjemmesiden 
 
Fra salen 
Klubberne kan lægge deres kurser på hjemmesiden, så kan klubberne se at der er et kursus, og 
de kan frit melde sig på det. Så en opfordring til klubberne om at lægge deres kurser på hjemme-
siden så medlemmer fra andre klubber kan melde sig til. 
 
Flemming Holm,  
Begyndte at fortælle om sit arbejde i CMAS, men her døde mikrofonen. 
 
Poul Jensen takkede for god ro og orden. 
 
Jesper Risløv takkede for fremmødet og ønskede god tur hjem.    
 
Dirigent Poul Jensen  Referat Ingelise Knudsen 
  


