
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020

Årsrapport 2019
Handlingsplaner & Budgetter 2020



Indholdsfortegnelse
2

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen 3

Ungdomsudvalget 6

Undervandsjagtudvalget 7

Undervandsrugbyudvalget 8

Fridykkerudvalget 9

Teknisk Udvalg 10

Biologiudvalget 11

Fotoudvalget 12

Dykkerudvalget 13

  

Regnskab

Oplysninger om DSF 14

Ledelsens Årsberetning 15

Regnskabnprincipper 21

Resultatopgørelse 22

Balance 23

Specifikationer 25

Udvalgenes handlingsplaner

Ungdomsudvalget 46

Undervandsjagtudvalget 47

Undervandsrugbyudvalget 48

Fridykkerudvalget 50

Teknisk Udvalg 52

Biologiudvalget 54

Fotoudvalget 56

Dykkerudvalget 57

Budgetforslag

Total 59

Specifikationer 60



Bestyrelsens beretning    
 
Det forgange år er gået og et nyt er startet. Sådan er det hvert år og hvert år kan vi sidde tilbage og se på 
det der er gået godt og det der måske ikke var helt som det skulle være. 2019 er også et år med både op- 
og nedture.  
 
Hvert efterår indsender vores udvalg handlingsplaner og budget for det kommende år. Det er en proces der 
tager tid og det er ofte noget af et puslespil at få udvalgenes ønsker til at passe ind i de økonomiske 
rammer vi har i forbundet. Det er en periode hvor vi prøver at få alle ender til at mødes og på en eller 
anden måde lykkedes det år efter år.  
 
Alle aktiviteter i forbundet bliver skabt og eksekveret via et af vores udvalg. Alle udvalg er fagudvalg og alle 
de frivillige i udvalgene gør et stort arbejde for at forbundets aktiviteter bliver planlagt og realiseret.  
 
Intet udvalg er stærkere end de aktiviteter der planlægges af de personer der er medlemmer af udvalget. Vi 
har udvalg der igennem mange år har været meget stabile og aktive og vi har udvalg hvor der godt kunne 
bruges nogle nye kræfter.  
 
I 2019 har vi, heldigvis haft nogle stærke medlemmer af udvalgene og der har ikke været de store 
udskiftninger. Det skaber god kontinuitet og er med til at styrke udvalgenes arbejde.  
 
Vores sportsudvalg er stærke og både i Fridykker-, UV-Jagt-, UV-Rugby- og Fotoudvalgene har der været 
god aktivitet med en stor lyst og mange stærke kræfter bag de arrangementer der er afholdt. 
Desværre har vi ikke fundet nogen der vil tage over i Finnesvømmerudvalget og derfor har deres aktiviteter 
været ude af programmet i forbundet i det forgangne år.  
 
Ungdomsudvalget – Her kan vi også rose det store arbejde der gøres og sommerlejren for de unge 
snorkeldykkere er fortsat forbundets største enkeltstående arrangement. Sidste år var de dog udfordret af, 
at den sædvanlige kok ikke længere kunne være med. Det gav anledning til at finde på noget nyt og så vidt 
jeg ved så var alle glade for menuen var fortsat den samme.  
 
Teknisk udvalg har også været aktive men 2019 var ganske enkelt et stille år fra deres side. Udvalget har 
brugt tid på at finde gode udvalgsmedlemmer samt at etablere sig efter det generationsskifte der er i gang, 
hvilket tager både tid og kræfter. 
 
Det er derfor også rigtig positivt, at der er kommet liv i nogle af de udvalg der ellers har ligget lidt stille, Her 
kan vi nævne Dykkerudvalget og Biologiudvalget. Begge udvalg har flere gange været diskuteret på 
repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder.  
 
Spørgsmålet har været om vi skal lukke dem ned grundet manglende interesse eller skal vi prøve at få liv i 
dem igen. Der har heldigvis været opbakning til at få gjort noget ved udvalgene og det er derfor dejligt, at 
der er kommet ny aktivitet.  
Dykkerudvalget er kommet i gang med at lave arrangementer for – der var i 2019 et stort arrangement på 
Langeland. Hvor forskellige dykkere kunne mødes på tværs af klubber og få nogle gode dykkeroplevelser 
sammen.   
Biologiudvalget er også vågnet op igen – der er kommet nye kurser og arrangementer for alle der gerne vil 
lære mere om flora og fauna under overfladen. Det er klart at vi alle lige skal vænne os til at der er aktivitet 
i udvalget igen. Men vi er sikre på at alle kurser fremover bliver en succes med mange deltagere.  
 
En af de helt store aktiver for forbundet er vores forbundsblad Sportsdykkeren. Desværre meddelte 
redaktøren igennem mange år Henrik Pontoppidan, at det var tid for ham at fylde sin fritid med andre 
opgaver og derfor lod han stafetten gå videre. Vi kan ikke andet end sige en stor tak til Henrik for de mange 
år han har været i spidsen for Sportsdykkeren. De resterende medlemmer af redaktionen greb stafetten og 
formåede at få alle numre produceret og sendt ud. Der ligger et stort stykke arbejde bag hvert eneste 
nummer.  



 
Der ligger et stort arbejde bag alt hvad der tilbydes under forbundet og det er derfor også med 
modstridende øjne vi kan læse regnskabet. Indledningsvis var vi inde på, at budgetter og handlingsplaner 
bliver tilpasset og sat ind i de rammer økonomisk vi har i forbundet.  
Når de midler der er afsat til de enkelte udvalg, ikke bliver brugt er det ofte fordi der var aktiviteter der ikke 
blev realiseret.  
For os i bestyrelsen ønsker vi, at så mange arrangementer som muligt bliver til noget og vi har ikke et ønske 
om at der skal være penge til ”overs”. Selvfølgelig skal alle midler ikke bare bruges bare fordi de er 
budgetteret og bliver et arrangement billigere så er vi selvfølgelig ikke kede af det. Men målet er hvert år at 
skabe de bedst mulige rammer for så mange aktiviteter som muligt.  
Det værste vi, og det hører vi desværre engang imellem, er at der er klubber eller medlemmer ude i 
klubberne der ikke var opmærksomme på og i nogen tilfælde ikke var klar over at der var et givent 
arrangement. Her må vi være store nok fra forbundets side og sige, det er ikke sådan det skal være og det 
arbejder vi hårdt på at forhindre.  
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi arbejder på at finde andre måder hvormed vi kan 
kommunikere og sprede budskabet omkring alt hvad vi laver. Hvordan den kommer til at se ud og endnu 
ikke helt på plads.  
 
En trist søndag på vandet 
 
I 2019 var vi værter for et af de største arrangementer i lang tid på dansk grund. Vi tog imod havde søgt om 
og fået muligheden for at afholde CMAS Euro-Africa mesterskaber i undervandsjagt (EAC). Alt var planlagt 
til mindste detalje og alle sejl var sat og rammerne var gode for at afholde et brag af et mesterskab.  
Solen skinnede, vejret var med os, borgmesteren i Svendborg ønskede alle deltagere velkommen efter vi 
alle havde gået igennem byen med flag og nysgerrige blikke fra lokale og turister.  
Første dag skulle konkurrencen foregå på det sydlige Langeland. Det er helt fantastisk at se hvad jægerne 
præsterer og får med op af havet. Der var bestemt ikke tegn på at der ikke var fisk at fange. Fiskene blev 
målt og vejet og både deltagere, gæster og forbipasserende fik glæde af de mange fisk der var fanget. Intet 
skulle gå til spilde.  
Konkurrencens anden dag skulle foregå ved Nyborg og der var mulighed for at jage under Storebæltsbroen 
og også helt ude ved den første pylon fra fynsiden. Solen skinnede endnu engang, der var kun få krusninger 
på vandet og der var efter sigende heller ikke nogen nævneværdig strøm. Altså perfekte forhold til de 
dygtige jægere der alle pressede sig selv til det yderste for at komme nærmere podiepladserne.  
Lige pludselig ændrede det hele sig fra smil og glæde til hektisk aktivitet over radioerne, Lyngby Radio og 
redningshelikopter. Der manglede en portugisisk jæger. Han blev fundet, livredne førstehjælp igangsat og 
hurtigt med helikopter til Rigshospitalet. Det værst tænkelige skete og vi fik senere besked om at Mathias 
var afgået ved døden.  
Hvad der startede som ”den perfekte dag” endte på ingen måder sådan.  
 
Det der står stærkest for mig, var alle de dygtige og kompetente folk der trådte til da der var brug for det.  
Alle de frivillige omkring arrangementet der trådte i karakter og var med til at få alle løse ender, ændringer 
og deltagere, til trods for situationens alvor, sikkert igennem resten af dagen.  
 
Det er svært at forberede sig på det værst tænkelige men med god organisation og folk der har lært, øvet 
og trænet i hvad man skal gøre i situationer som den dag ved Storebælt er af yderst vigtigt og nødvendigt.  
 
 
Når omverden blander sig... 
 
Noget af det der ligger os, som forbund, meget på sinde er selvfølgelig, at vi har de bedste rammer for at 
kunne dyrke vores sport og vores passion omkring at være under overfladen.  
Til trods for at vi gør meget så er det ikke altid nok og nogle gange virker det som om, at vi heller ikke 
engang bliver hørt.  
Det måtte vi sande sidste år da der blev indført nye regler for UV-jagt når det er mørkt. Der blev gjort et 
stort stykke arbejde fra udvalgets side og mange andre indenfor sporten. Det var bare ikke nok og 
harmonisering af reglerne i EU blev gennemført og effektueret. 



Men det er ikke bare fra EU's side vi skal passe på. Også lokalt sker der meget. Adgang til havene, Adgang til 
og brugen af de fælles arealer der er her i landet, hvem må være hvor og hvilke fritidsaktiviteter skal have 
mest plads? Der er mange spændende projekter og desværre virker det som om, at os der er under 
overfladen vi bliver meget hurtigt glemt fordi det ofte kun er den gule bøje eller boblerne der afslører hvor 
vi er.  
Vi gør hvad vi kan for at være med og engang imellem er det heldigvis også os dykkere der bliver tænkt 
med ind i diverse projekter. Det er dejligt når det sker. Men der er ingen tid til at hvile på laurbærbladene 
for lige rundt om hjørnet er der nogen der pønser på noget nyt og spændende.  
Men det er ikke kun ude i havet vi ikke bliver prioriteret.  
 
Sidste år skulle der afholdes DM i UV-Rugby. Danmarks National Svømmehal, Bellahøj var booket endda i 
meget god tid og alle var klar. Men ak grundet et eller andet med noget skimmelsvamp i et 
omklædningsrum blev de nødt til at lukke hallen. Dette fik arrangørerne af vide 5 min i lukketid og 
medarbejderne i Team Bade var på ingen måde opsatte på at hjælpe os med at finde et alternativ. At en 
svømmehal bliver lukket, det er det der kan ske. DM blev afholdt om end alle deltagere måtte tage til 
Jylland i stedet – lad os bare sige at det ikke helt blev det DM der var planlagt.  
Det er desværre igen et bevis for, at selvom mange politikere og eksperter fortæller at nu skal vi gøre mere 
for at alle bevæger sig og vi skal gøre det lettere for alle de frivillige i sportsklubberne – så er det ikke altid 
sådan det virker i dagligdagen. I situationen havde vi desværre ikke tid og gennemslagskraft nok til at finde 
en løsning lokalt. Men er sikker på at Team Bade i København ved hvem Dansk Sportsdykker Forbund og 
UV-rugby er. 
 
En gang imellem må vi, i forbundet, tilpasse nogle af de ting vi gør og ønsker for at tilpasse os de krav og 
ønsker der er til forbund fra højere sted. Den generelle politiske dagsorden i og for sporten i Danmark er et 
konstant samspil mellem skiftende regeringer og Danmarks Idrætsforbund som vi er medlem af. Sporten 
som en kulturinstitution har en helt speciel plads i Danmark og igennem mange år har vi vist, at vi godt kan 
finde ud af at formidle de midler vi får tildelt.  
For os betyder det så også, at vi nogle gange må tilpasse vores ønsker og tanker en smule for fortsat at få 
del i de midler der er til rådighed for sporten.  
Det betyder også at vi i DSF skal lave strategiaftaler og planer for hvordan vi vil gøre det vi nu ønsker at gøre 
til gavn for sporten og de sportslige aktiviteter i hele Danmark. Visionen er, at det i 2025 er 75% af 
danskerne der er idrætsaktive og 50% af befolkningen er medlem af en idrætsforening. Visionen hedder 25-
50-75.  
Det kan måske lyde lidt som noget politiker snak – men det er det nu ikke. Vi, i DSF, skal også være med at 
til at bevæge danskerne og sørge for at de mål der er opsæt bliver indfriet. Så hver gang vi får et medlem 
mere i en af klubberne, så er det til gavn og glæde for både personen, klubben, forbundet, Danmarks 
Idrætsforbund og hele Danmark. Det er måske ikke det man lige tænker over når der kommer en ny dykker 
ind ad døren.       
Vi har derfor forsøgt at lave nogle planer og aftaler med Danmarks Idrætsforbund der ligger i tråd med det 
vi allerede har gang i. Vi vil selvfølgelig gerne have flere medlemmer indenfor alle vores aktiviteter og en af 
de vigtigste parametre er, at nye dykkere kan se en værdi i at være med i en klub og selvfølgelig en klub der 
er medlem af forbundet.  
 
Grunden til vi også nævner dette er, at det er jer ude i klubberne der er tættest på medlemmerne og det er 
også jer der ofte sidder med de gode ideer, tanker eller forslag til noget vi kan gøre anderledes, bedre eller 
på anden vis skabe yderligere værdi for alle led i kæden.   
 
Alle ideer og tanker er meget velkommen, lover ikke at vi kan indfri alle ønsker – men vi vil gøre vores 
bedste.  
 
Sidst men ikke mindst 
  
At være en del af forbundets og klubbernes virke er noget vi gør fordi vi brænder for vores aktiviteter og 
fordi vi gerne vil være med til at gøre en indsats for vores fantastiske verden under overfladen. Om det så 
er fordi du kæmper om medaljer eller noget helt andet – det er ikke det vigtigste. Det vigtigste for os er at 
sige en stor tak for den tid I bruger i frivillighedens tjeneste. Det er og bliver en af de største glæder for mig 
som formand er at se alle de glade mennesker der deltager i vores arrangementer. Det er ikke altid vi lige 



får sagt godt arbejde og tak for indsatsen når det hele er i gang. Men der skal ikke herske nogen tvivl om at 
alle indsatser store som små er værdsat og uden disse ville vi ikke kunne gøre det vi nu gør.  
 
Vil også gerne give en særskilt tak til alle instruktører, trænere, medlemmerne i udvalgene, bestyrelsen og 
sidst men ikke mindste Ingelise og Annette der sørger for at samle trådene på forbundskontoret.  
 
Vi har i bestyrelsen arbejdet konstruktivt med en god dialog om de emner og problematikker der er 
kommet vores bord forbi.  
Det er også vores ønske, at have en god og konstruktiv dialog med klubberne og udvalgene. Det er ikke altid 
det er tilfældet men vi bestræber os på hele tiden at blive bedre og sørge for at alle er informeret omkring 
så meget som muligt og de beslutninger der træffes også bliver kommunikeret videre til rette sted så snart 
det er muligt.  
  
Vi vil også gerne rose klubberne og de frivillige for jeres store arbejde og engagement for at skabe 
aktiviteter for medlemmerne. Vi arbejder fortsat på at støtte og hjælpe klubberne så meget som muligt. Vi 
er også altid klar ti at komme forbi og fortælle eller bakke op om de arrangementer eller udfordringer som i 
sidder med. Ofte er vi ikke længere væk end en mail eller et telefonopkald.  
 
Tak for året der er gået og alle de store oplevelser og aktiviteter. Pas godt på jer selv fremover og vi glæder 
os til et fantastisk 2020.  
 

Ungdomsudvalget 
 
Møder 
Udvalget har holdt de planlagte møder. 
Udvalget består af: Bent Knudsen, Annette Knudsen, Anders Maul, Brian Nielsen og Christina Buch. 
 
Sommerlejr   
Sommerlejren varer 1 uge, er for Snorkeldykkere og blev holdt på Fynshoved Camping 
Ankomst: 
Sommerlejren varer en uge og starter allerede om torsdagen, hvor dele af udvalget og hjælperne pakker 
det udstyr der skal bruges på lejren. Spisetelt, køkkentelt, materieltelt, gummibåde og meget andet udstyr. 
Udstyret pakkes på trailere og 3 lejede lastbiler som køres af udvalget og hjælpere. Fredag køres der til Als, 
hvor resten af udvalget og flere frivillige kommer og hjælper med at sætte lejren op. Det tager ca. 2 dage at 
få det hele op at køre. 
Klubberne ankommer i løbet af søndagen og sætter deres del af lejren op.  
Deltagerne er delt op i hold. Der køres med busser ud til de planlagte dykkersteder. 
Lastbilerne kører deltagernes udstyr ud til dykkerstederne før busserne ankommer med juniorer og ledere. 
 
Afgang: 
Lørdag pakkes først klubbernes lejr ned og derefter hjælper alle med at pakke forbundets lejr ned.  
Vi var igen heldige med vejret da der skulle pakkes ned, alt var tørt. 
Tak til Ungdomsudvalget og tilknyttede 12 hjælpere.  
 
14 Klubber deltog med i alt 119 deltagere. Ungdomsudvalget og 12 hjælpere. 
 
Silkeborg Frømandsklub   Dykkerklubben AKTIV  
Sportsdykkerklubben Aqua Club  Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
Frømandsklubben Baltic   Skovshoved Undersøiske Gruppe  
Gilleleje Sportsdykkerklub Bundskraberen Faaborg Dykkerklub   
Islev Sportsdykkerklub    Sønderborg Sportsdykkerklub 
Dykkerklubben Poseidon Als  Haslev Sportsdykker Klub 
Frømandsklubben Neptun   Frømandsklubben Nikon  
 
 



Juniortræf i Silkeborg i september  
Juniortræffet varer 2 dage. 
Planen med weekenden er at mødes om dykning i ferskvand, træning, vandleg og selvfølgelig at deltagerne 
kan mødes igen efter sommerlejren. 
 
7 Klubber deltog med i alt 28 deltagere. Ungdomsudvalget  
 
Frømandsklubben Baltic   Haderslev Sportsdykkerklub 
Dykkerklubben AKTIV   Frømandsklubben Neptun  
Silkeborg Frømandsklub   Sønderborg Sportsdykkerklub 
Sportsdykkerklubben Aqua Club 
 
Juniorlege i Vamdrup 
Juniorlegene blev holdt i Kongeåbadet, Arena Syd Vamdrup. 
Overnatning i Vester Vamdrup Skole. 
 
Juniorlegene er for unge snorkeldykkere mellem 10 og 18 år som dyster om medaljer i 4 forskellige 
discipliner, som er opdelt i 4 forskellige aldersgrupper. 
Der deltog 56 snorkeldykkere, 20 ledere, 3 hjælpere og ungdomsudvalget. 
Juniorlegene varer 2 dage. 
 
9 klubber deltog med i alt 76 deltagere.  
 
Herlev Dykkerklub Jernlungerne Frømandsklubben Neptun  
Sportsdykkerklubben Hajen  Sportsdykkerklubben Plask 
Sportsdykkerklubben Aqua Club Assens Dykkerklub 
Sportsdykkerklubben Polysemis Silkeborg Frømandsklub 
Islev Sportsdykkerklub   
  
Bent Knudsen  
Formand Ungdomsudvalget 
 

Undervandsjagtudvalget 
 
Sæsonen startede med et kæmpe brag den første weekend i maj. Årets Øresundscup havde mere end 100 
tilmeldte fra det meste af verden. Dette er med til at gøre det til en af verdens største undervandsjagt 
konkurrencer. Det var tredje gang at cuppen blev afholdt og vejret var desværre ikke med os denne gang. 
Det var både blæsende, nattefrost og lette snebyger. Men det til trods, så blev der fanget rigtig fine fisk og 
alle var glade. Faktisk var det fint at vise, at i Danmark dykker vi ”the Nordic way” – uanset vejret  
 
Første weekend af juni afholdte vi DM på Bornholm, med base på Sandvig Dan hostel. Vejrguderne var med 
os og alle 53 deltagere havde nogle skønne dage på den fantastiske klippe ø. Bornholm kan noget særligt 
når det gælder undervandsjagt og der blev fanget flotte pighvar og torsk. Johan Wedel Nielsen blev for 
niende gang kåret som Danmarksmester. Johan fandt et stort vrag på                  26 meters vand og fangede 
blandt andet en torsk på over 10 kg… For første gang blev der også afholdt DM for kvinder. Der var 5 
tilmeldte og efter en tæt konkurrence blev det Sophie Helena Breinholdt der blev kåret som Danmarks 
første kvindelige mester. De 4 bedst placerede blev endvidere udtaget til landsholdet der skulle med til EM 
i Svendborg. 
 
Sidste weekend af juli sendte vi et landshold på 9 deltagere afsted til Nordisk mesterskab i Waasa, Finland. 
Finland er svær da vi ikke er vandt til sø fiskeri i meget dårlig sigt. Men holdet kæmpede for 
podiepladserne, men måtte se sig slået af de lokale finner. Det danske hold fik fine fangster og der var i 
blandt de fine fangster en gedde på over 9 kg. 

 



Den 7 + 8 september var alle sejl sat efter 10 måneders hård forberedelse af CMAS XXXII Euro African 
spearfishing championship. Svendborg blev værtsbyen og den tog rigtig godt imod os - med fin støtte fra 
lokale firmaer, fonde og i blandt byens borgere. Det blev en kæmpe folkefest i Svendborg og vejret kunne 
ikke ønskes bedre. Åbningsceremonien igennem byen med efter følgende reception på Naturama og på 
Frederiksøen var én stor fest med glade mennesker fra hele Europa og Afrika. Over 140 deltagere og 
hjælpere var der samlet. Det blev et historisk mesterskab da det var første gang at hele 19 nationer deltog. 
Det var også første gang at der blev afholdt et kvindeligt CMAS-mesterskab - der var 19 kvinder tilmeldt. 
Majbritt Birk Olsen fra Køge blev kåret som nyslået Europamester. I herre rækken blev det den lille spanier 
Oscar Servantes der blev den 32 Europamester.  
 
Det skete dog på en meget trist anledning, da der på anden dagen af konkurrencen skete en drukne ulykke 
1 ½ time før konkurrencen var slut. Portugiseren Matthias Sandek afgik ved døden ude på den vestlige 
pylon efter en større redningsoperation. Dette gav en trist afslutning på et ellers perfekt stævne. Storebælt 
var fuldstændig havblik, solen skinnede og alle fangede flotte fisk. Der var en fantastisk stemning imellem 
alle atleterne lige indtil uheldet ramte os alle. 

 

Årets sidste stævne var udtagelsen af landsholdet til 2020. Her var de 18 bedste fundet, ud fra årets lokale 
pointjagter i henholdsvis Jylland. Fyn og Sjælland. Der skulle findes de 10 bedste og dette skete ved 2 dages 
jagt ved Strandmøllekroen og ved Snekkersten på Sjælland. Forholdene var gode og der blev gjort fine 
fangster. Landsholdet til NM i Norge og VM i Italien 2020 blev sat. 

 

Ud over disse store DSF-konkurrencer blev der også i 2019 afholdt 5 pointjagter i Jylland, 5 på Fyn og 5 på 
Sjælland. Der er fortsat god opbakning lokalt og en stor interesse i at deltage og evt. blive iblandt dem der 
skal repræsentere DSF og Danmark internationalt. 

 

Der blev i 2019 afholdt en del flere møder end normalt i udvalget pga. forberedelserne til EM. Udvalget 
måtte i januar også sende to medlemmer til møde med CMAS i Palma, Mallorca, for at præsentere 
programmet og drøfte regelsættet. 

 

Der ud over var det også året hvor UV-jagt med om natten og UV-jagt med flasker blev forbudt i Danmark, 
af EU. Dette udløste megen aktivitet, møder og skriverier frem og tilbage. Det er et emne vi stadig arbejder 
på at få ændret regionalt i fremtiden. 
Undervandsjagt udvalget 

 

Undervandsrugbyudvalget 
 
Undervandsrugbyudvalget har identificeret tre vigtige målsætninger for 2020. 

1. Oprydning af nuværende regelsæt.  
2. Kortlægning af aktive undervandsrugbyspillere.  
3. Skabe bedst mulige rammer for de hold som skal deltage ved EM 2021.  

Hvis man har idéer eller forslag til hvordan dette kan gøres – er I velkommen til at kontakte 
undervandsrugbyudvalget via formanden.   
 
Senior landsholdene:  
Begge seniorlandshold repræsenterede Danmark ved VM i Graz i 2019 som blev det største nogensinde 
med 17 herrehold og 14 kvindehold. Målsætningen for herreholdet var en top-3-placering og en top-6-
placering for kvindelandsholdet. Desværre blev ingen af de sportslige ambitioner indfriet, 
kvindelandsholdet fik en 9 plads, mens herrelandsholdet fik en 4 plads. Niveauet til VM var højt og 
konkurrencen knivskarp. På trods af de ærgerlige sportslige resultater fik begge hold vidste spillemæssig 
fremgang, men desværre ikke indfriet forventningerne. Begge hold får dog mulighed for at revanchere sig 
til Nordiske Mesterskaber i Norge i udgangen af februar 2020 (NB: Siden forfatteren var nølende med sin 



indsendelse af denne beretning, har de Nordiske Mesterskaber fundet sted. Herrelandsholdet forsvarede 
sin guldmedalje fra 2018, mens kvindelandsholdet fik en 4 plads.) Landsholdene har oprettet en Hall Of 
Fame for tidligere landsholdsspillere der har udmærket sig ekstraordinært igennem deres landsholdtid. 
Første indlemmelse var Jørn Hansen. 
 
U-21 landsholdene:  
I 2019 blev der afholdt NM for U-21 hold i Norge. Det var kun U-21 herreholdet der deltog i denne 
turnering da den kritiske masse for U-21 kvindelandsholdet pt. er for lille og holdet står uden træner. Det 
blev til en 2. plads for herrerne bagved værterne for Norge. Vi vil fortsat fremover styrke samarbejdet 
mellem landsholdene så overgangen fra U-21 til Senior bliver lettere for de unge spillere.  
 
Danmarksturneringen, Champions Cup og divisionerne: 
På herresiden forsvarede Flipper sin DM-titel.  
På damesiden repræsenterede Amager Danmark ved Champions Cup hvor det blev til en flot 4. plads.  
I divisionerne blev Flipper vinder af 1. division øst.  
Slutteligt ønsker formanden på vegne af Dansk Undervandsrugby at rette en stor tak til det gode 
samarbejde med DSF. Derudover ønsker formanden at takke de mange frivillige i dansk undervandsrugby.  
Kristian Schäfer – udvalgsformand.  

Fridykkerudvalget 
 
Generelt 
2019 har generelt været et roligt år i FU. I årene før har der været en del udskiftning i udvalget, men nu ser 
det ud til at der er faldet lidt ro på. Vi er ikke så mange i FU, men nok til at håndtere det der skal håndteres. 
Der er desværre mange gode ideer som endnu ikke er igangsat pga. de få medlemmer, men det arbejdes 
der på i den kommende tid.  
 
Dommerkursus 
I 2019 afholdt vi det første CMAS dommerkursus, og vi fik uddannet 6 nationale dommere. Det skete med 
henblik på at ændre vores pool DM fra at være et AIDA stævne til at være et CMAS organiseret stævne.  
Vi har efterfølgende prøvet at afholde endnu et kursus, men måtte aflyse grundet manglende tilmelding. 
 
DM-pool 
DM-pool blev denne gang afholdt i Herlev. Der var ca. 25 tilmeldte, så væsentligt færre end i Odense året 
før hvor antallet var over 40. Det var foreløbigt det sidste klubarrangerede DM. Fremover vil det være 
arrangeret af FU, da det giver større sikkerhed for afvikling når det ikke bare afhænger af de enkelte 
klubbers lyst til at arrangere det. 
I Herlev blev stævnet afholdt som et kombineret AIDA/CMAS-stævne for at få en blød overgang til CMAS. 
Der er lidt forskel i reglerne for hvad man må gøre undervejs i sin præstation, og det blev håndteret af 2 
sæt dommere. Det var en succes set med arrangørens øjne. 
 
 
DM-dybde 
DM i dybde foregår ikke ved enkelt stævne, men ved at den enkelte atlet får ét forsøg i løbet af året til et 
vilkårligt stævne. Vi har konstateret at reglerne er lidt for bureaukratiske da mange dyk ikke bliver 
registreret med nuværende regelsæt. Det vil blive ændret til 2020, så vi forhåbentligt får flere flotte dyk 
med i regnskabet. 
Der arbejdes på at kunne afholde dybde DM som et selvstændigt stævne et sted i udlandet. 
DIF-medaljer 
Sidst i 2019 fik vi godkendt vores pool discipliner af DIF, så vi fremover afholder officielle Danske 
mesterskaber i pool, med dertil hørende DIF-medaljer til vinderne af de enkelte discipliner. Vores dybde 
discipliner overholder desværre ikke kravene endnu, så det arbejdes der videre på over de næste år.  
 
 
 
 



Udtagelsesregler 
I forhold til at udtage atleter til landsholdet har der igennem årene været forskellige modeller. FU fungerer 
jo som landstræner, men når FU ikke har nok kendskab til den enkelte atlets daglige form og præstationer, 
har vi måttet lave gennemskuelige regler så alle forstår hvorfor de er udtaget eller hvorfor de ikke er. 
Det har taget lidt tid at få beskrevet ordentligt, men vi mener nu at have en let, fair og gennemskuelig 
proces for det. 
 
Internationale stævner 
I 2019 Havde vi landsholdet afsted til pool EM i Istanbul, samt dybde VM i Nice. I dybden blev der lavet en 
ny dansk rekord. 
Derudover har flere atleter deltaget i forskellige stævner rundt om i verden. 
 
Træningssamling 
Igen var træningssamlingen i Hemmoor en succes. Mange tilmeldinger på tværs af klubberne. Det er 
tilsyneladende det fridykkerne vil – mødes i dybden mere end i poolen. Det vil vi arbejde på at udvide over 
de næste år, så endnu flere kan få gavn af træningssamlingerne. 
 

Teknisk Udvalg 
 
Det er stadigt Teknisk Udvalgs (TU) mål at understøtte Dansk Sportsdykker Forbund overordnede strategi.  
TU’s handlingsplan er tilgængelig på DSF’s hjemmeside. Det har fortsat været TU´s mål at sikre større 
synlighed af udvalgets arbejde for klubberne og DSF-medlemmer. 
 
TU-medlemmer 
TU har i år fået et nyt medlem Søren Lund fra Jernlungerne i Herlev. Søren har et stort kendskab til 
undervisning både indenfor flaskedykning, fridykning og førstehjælp. 
Vi har også med udgangen af 2019 sagt farvel og tak til Claus Nielsen som har siddet i TU i mere end 30 år.  
 
Kommunikation 
Teknisk Udvalg har i hvert nummer af Sportsdykkeren i 2019 informeret om nyheder og små noter om 
forskellige emner til interesse for DSF-medlemmer. TU har løbende opdateret udvalgets hjemmeside inden 
for områderne, kurser, ”ofte stillede spørgsmål” og de arbejdsgrupper instruktørerne kan down- og 
uploade materialer til.  

Teknisk Udvalgs kurser 
I 2019 har der været afviklet følgende kurser: 
 

- CMAS 1* flaskeinstruktørkursus modul A2 blev gennemført i foråret 2019 med 6 deltagere. 
- Herudover er der gennemført optagelsesprøver til CMAS 1* flaskeinstruktøruddannelsen. 
- CMAS 1* Snorkelinstruktørkursus (S1-kursus) gennemført i Odense med 17 deltagere 
- CMAS 2* Snorkelinstruktørkursus (S2-kursus) gennemført med 12 deltagere 
- Instruktørseminar afholdt i Roskilde med ca. 120 deltagere 
- Nitroxinstruktørkursus gennemført som kombineret E læring og kursus i forbindelse med 

instruktørseminaret med 11 deltagere 
- Pilotkursus på kursuslederkurset for instruktørtrænerer, der skal fungere som kursusleder på 

forbundets kurser, gennemført med 3 deltagere 
 
TU savner stadig bedre muligheder for at kunne reklamere for kurser, da det ikke er muligt at sende mail 
direkte til DSF-medlemmer, men kun igennem klubudsendelse med en mailadresse pr. klub. Det betyder, at 
det er vanskeligt at lave PR for kurser for alle medlemmer andet end på DSF-hjemmeside.  
 
Instruktørtrænermøde 2019 
Lørdag den 2. november blev der afholdt Instruktørtrænermøde i Korsør med i 13 deltagere. Programmet 
bestod af status på uddannelser og ændringer i forhold til sidste år.  



Der blev diskuteret forskellige ændringer af instruktøruddannelser og brug af tørøvelser i uddannelserne. 
 
Fornyelse af lægeattest 
TU har udarbejdet et oplæg til en fornyelse af lægeattesterne i DSF på baggrund af de svenske 
lægeattester. Oplægget skulle gerne være mere på linje med resten af branchen herhjemme. Dette er 
sendt til det lægefagligeudvalg til revidering og godkendelse. 
 
Uddannelsesmaterialer og E-læring 
I 2019 var det kun være muligt at bestille certifikater ved at købe uddannelsespakkerne. TU har 
kommunikeret dette skifte ud flere gange i Sportsdykkeren, via klubmail og der er udarbejdet en FAQ, der 
beskriver ændringen. 
Lisa Svendsen, Jan Pinndal og Peter Dreier fra Jernlungerne, Herlev har igennem hele 2019 arbejdet på 
udvikling af den ny snorkeldykkerhåndbog og arbejdsgruppen har sendt de sidste ændringer til forlaget for 
at lave en færdig version. Det forventes at den færdige version kan præsenteres i 2020. 
Vrag-II kurset er blevet revideret og omskrevet af Mogens Braae og Erik Holmgaard fra Jernlungerne, Herlev 
og er efterfølgende blevet godkendt af bestyrelsen. Den nye version af kurset blev præsenteret af Mogens 
Braae på instruktørseminaret. 
CMAS 3 * teoriprøverne er lavet færdig og ligger nu tilgængelige som online teoriprøver på e-
læringsplatformen sammen med CMAS * og ** teoriprøverne. Rettevejledninger til spørgsmålene er blevet 
lavet til CMAS * og ***, dette skulle gerne hjælpe instruktøren ved tilbagemeldinger på teoriprøverne til 
kursisterne. Rettevejledning til CMAS ** og Nitroxkurset er påbegyndt. 
 
Sikkerhed og samarbejder 
TU har fortsat samarbejdet omkring sikkerhed og kontakt til diverse organisationer. I 2019 har der været 
samarbejdet med Søsportens Sikkerhedsråd og www.hyperbar.dk således, at vi bruger samarbejdet til 
proaktivt at forebygge dykkerulykker. TU har herudover løbende gennemgået relevante lovændringer og 
rettet TU’s materiale på hjemmesiden, så vejledninger og FAQ er up to date. 
 
Episoderapporter 
Vi modtager stadig rapporter om TÆT PÅ episoder, men det er stadig lang mindre end, hvad vi håber på. I 
kontakten med klubberne hører vi om mange episoder, som vi aldrig får indberettet. 
På alle klubbesøgene har vi også erfaret, at der er et stort ønske om at dele viden fra TÆT PÅ episoderne og 
ulykker.  
 
Administrationssystem mangler stadig 
TU har også i 2019 manglet og efterlyst et administrativt system med mulighed for  

• Kontakt til medlemmer, klubber og instruktører til information og reklame for DSF-kurser 
• Træk af diverse statistikker f.eks. udstedelse af certifikater på instruktørniveau 
• Administration af brugere til E-læring og E-bøger 
• Lettelse af den administrative hverdag for instruktører (lettere at være instruktør) 

 
Venlig hilsen 
Nicholai Vesterløkke 
Teknisk Udvalg 
 

Biologiudvalget 
 
Afholdte eller igangværende kurser 
 
Flere kurser er afsluttet og andre er i gang. 

• Der har været afholdt et marinbiologikursus i Vedbæk. 
• Planlagt kursus i marinbiologikursus i efteråret, men aflyst grundet manglende tilmeldinger. 
• Korelrevskursus er opstartet i januar og afslutning i april 2020. 
• Marinbiologi i Hundested er startet op, og forventes færdig i foråret. 

http://www.hyperbar.dk/


 
Plan for kommende kurser og aktiviteter i sæson 2020/21. 
 
Udvalget har på flere møder aftalt at der skal være et tilbud til klubberne. Udvalget har derfor planlagt en 
række tiltag/kurser for den kommende sæson.  
 

• Flere marinbiologikurser med opstart i efteråret. Dels på Sjælland og dels på Fyn. 
• Korelrevskursus med opstart i januar 2021. 
• Juniorkursus. Pilotprojekt med opbygning af undervisningsmateriale. Derefter vil det blive udbudt 

til klubberne. Deltagelse i junior sommerlejren. 
• Oplæg og orientering om bio- udvalget arbejde og uddannelsesmuligheder, for en enkelt - eller 

flere klubber, som har et ønske om at få et kursus op at stå.   
• Deltagelse i aktiviteter på landsplan. Det kan være Skaw i Nordjylland, Langelandsdykning mv.  

Målet er at enten kunne holde oplæg om biologi, deltagelse i årsmødet med en workshop mv. 
Målet er klart uanset på hvilken måde det er på, er at skabe oplysning om bioudvalgets arbejde. 

• Der vil blive fokus på miljø. Derfor udvikles der et kursus specielt på dette område i perioden. 

Biologiudvalgets kommende udfordringer. 
 
Udvalget har afholdt to udvalgsmøder. Udvalget er under opbygning med dels de gamle- og dels nye 
medlemmer. Vi har allerede på disse møder aftalt, hvordan vi i fremtiden vil udvikle os til gavn for 
forbundets medlemmer. Der er flere udfordringer udvalget vil arbejde med.  
 

• Udvalget arbejde på at få et kursusprogram, hvor klubber og medlemmer kan tilmelde sig. Kurser 
vil blive oprettet i forbundsregi. 

• Udvalget vil opdatere og gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. 
• Opbygning af uddannelsesplan i forbundsregi for medlemmerne med basiskurser og en 

overbygning af specialkurser. 
• Flere af udvalgets medlemmer vil blive uddannet til instruktører. Forventet færdige i foråret 2021. 

De betyder at udvalget kan gennemføre kurser fordelt på flere personer, og dermed aflaste de to 
instruktører udvalget råder over.  

• Udvalget er geografisk godt dækket ind på Sjælland, Lolland/Falster og Fyn. Men der bliver behov 
for at skaffe kommende instruktører i Jylland. Af mange praktiske årsager vil det være godt, hvis 
der er et par personer fra denne landsdel, som kunne tænke sig at komme ind i biologiudvalget. 

Udvalgets medlemmer. 
 
Lige nu er vi syv personer: Hans Jessen Hansen, John Andersen, Anders Andersen, Signe Andersen, René 
Andersen, Martin W. Pedersen og Frederikke Larsen   
 

Undervandsfotoudvalget 
 
2019 var året, hvor der både blev afholdt DM, NM og VM i Undervandsfoto samt gennemført uddannelse. 
 
Udvalget 
Udvalget bestod ved udgangen af 2019 af: 
Jesper Rasmussen, Dykkerklubben Ebeltoft / Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Og som formand: Søren Petersen, Skovshoved Undersøiske Gruppe 
 
Møder 
Udvalget har holdt tre møder ud over mailkorrespondance og telefonsamtaler.  
 
FOTOKONKURRENCER: 
 



DM i UV-FOTO 2019 
Blev afholdt ved Kalundborg. Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
 
NM i UV-FOTO 2019 
Blev afholdt af Danmark og havde syv danske deltagere. Der var medaljer til Lisa Svensen, Poul Erik 
Rasmussen og Tom Dalgaard Petersen. Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
 
VM i UV-FOTO 2019 
Blev afholdt i Spanien og Lisa Svensen fra Danmark modtog en medalje. Resultatet kan ses på 
Sportsdykning.dk 
 
KURSER 
Udvalget har i samarbejde med lokale klubber afholdt 1 fotokursus. 
 
DIVERSE 
Udvalgets medlemmer har i årets løb leveret billeder til Sportsdykning.dk, ydet råd og vejledning til 
forbundets medlemmer om køb og brug af UV-fotoudstyr, samt afholdt foredrag om UV-fotografering i 
klubber under forbundet. 
 
Søren Petersen 
Udvalgsformand 

Dykkerudvalget 
 
Dykkerudvalget er nyopstartet i 2019 og har kun deltaget i et arrangement i 2019. 
Dette var Langelands vragsafari som blev arrangeret af medlemmer fra dykkerklubben Aktiv i Fredericia, 
eventet blev afholdt i August og der deltog ca. 70 DSF-medlemmer. 
Dykkerudvalget støttede det med ca. 21.000,00 kr.  
 
Eventet var en stor succes og der var langt et kæmpe arbejde i at få det til at fungere, der var indkaldt 10 
både fra forskellige klubber, der blev besøgt 8-10 forskellige vrag på dybder så alle kunne deltage i 
dykningen. vi har ud fra dette arrangement lavet retningslinjer for fremtidige events som vi vil støtte  
økonomisk fra DSF´S side. 
 
Vi ser frem til endnu et godt dykkersår i 2020 hvor vi vil arbejde endnu mere på at få samlet klubberne på 
tværs af landet, og få flere dykkere i vandet til   fælles arrangementer. 
 
Med venlig hilsen 
Dykkerudvalget: Heinrich Bay, Bjarne d. Jensen, Ole Grønlund, Sune Pedersen. 



 
 

Oplysninger om Dansk Sportsdykker Forbund 
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Dansk Sportsdykker Forbund 
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Bestyrelsesmedlem Jens Næsted 
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Ungdomsudvalget Bent Knudsen 
Undervandsjagtudvalget William Siefert   
Undervandsrugbyudvalget Kristian Schäfer 
Fridykkerudvalget Tommy Nørgaard Jensen   
Teknisk Udvalg Nicholai Vesterløkke   
Biologiudvalget Hans Jessen Hansen  
Fotoudvalget Søren Petersen 
Dykkerudvalget Heinrich Bay 
Redaktionsudvalget Henrik Zimmermann 
Appeludvalget Allan Sørensen 
 
Revisor: 
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Ledelsens årsberetning for 2019 
 

 
Medlemskontingent 
Kontingentet fra klubberne beregnes for hvert aktivt medlem og bliver opkrævet af klubberne. 
Klubberne indbetaler for samtlige aktive medlemmer i januar måned, derudover opdaterer klubberne 
medlemstallet til forbundet når de får nye medlemmer.  
 
Senior  kr. 300,00 
Junior   kr. 180,00 
Vandtilvænning  kr.   25,00  
Derudover betales indmeldelsesgebyr for alle nye medlemmer: 
Senior  kr.   50,00 
Junior   kr.   25,00  
 
 
Kontingentet senior og junior indeholder:  
Kollektiv dykkerforsikring tegnet af Dansk Sportsdykker Forbund. 
Kollektiv ansvarsforsikring og krisehjælp gennem Danmarks Idrætsforbund.  
 
Personale 
Pr. 31.12.2019 var der 2 fuldtidsansatte i administrationen. 
Trænere, instruktører, bestyrelse, udvalgsformænd m.fl. arbejder frivilligt uden honorarer. 
Omkostninger dækkes efter regning. Kørsel i egen bil afregnes efter kilometerregnskab med 2,75 kr. 
pr. km. 
 
Årsregnskabet for 2019 udviser et underskud på kr. 37.715 i stedet for det budgetterede overskud på 
kr. 14.368.  
 
Budgettet for 2019 blev udarbejdet af bestyrelsen med et budgetteret overskud på  
kr. 14.368. Budgettet blev godkendt på repræsentantskabsmødet 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Ledelsens årsberetning for 2019 
 
Det ændrede resultat er forårsaget af følgende afvigelser i forhold til det godkendte budget. 
 
Biblioteksstyrelsen. Mere                          16.923 
Danmarks Idrætsforbund. Mere                      14.318  
Sponsorpenge. Mere                                                         65.000  
Kontingent. Mindre                      35.791  
Butikken. Mindre                      21.352 
I alt flere indtægter           39.098  
Mere brugt end budgetteret                    335.452   
Mindre brugt end budgetteret                     244.271 
Budgetteret overskud                        14.368 
Resultat. Underskud                        37.715 
 

 
 
Indtægter 
Danmarks Idrætsforbund  
Grund støtte. Budget 758.000 Regnskab 758.000.  
Strategistøtte. Budget 237.000 Regnskab 237.000. 
 
Biblioteksstyrelsen yder portotilskud til ”Sportsdykkeren” budget 40.000. Regnskab 56.923. 
Større indtægt 16.923.  
Reguleres i henhold til dokumenteret opgørelse over faktiske tal for de udsendte blade. Reguleres det 
efterfølgende år.  
 
Danmarks Idrætsforbund 
DIF Fond bredde og elite. Større indtægt 14.318 
 
Sponsorindtægt. Større indtægt 65.000 
 
Kontingent fra klubberne.   
Budget 2.025.000 Regnskab 1.989.209. Mindre indtægt 35.791. 
Mindre indtægt skyldes nedgang af medlemmer.  
 
Resultat af salg i butikken. 
Budget 150.000. Regnskab 128.648. Mindre indtægt 21.352.  
Forbundet er momsregistreret. 
 
Totalt var indtægterne 39.098 større end budgetteret. 
 
 
 
 



 
 

Ledelsens årsberetning for 2019 
  
Aktiviteter 
 
Ungdomsudvalget 
Budget 130.000. Regnskab 110.904. Mindre brugt end budgetteret 19.096. 
Mødeudgifter, mindre brugt. Sekretariatsudgifter, mindre brugt.  
Sommerlejren, mere brugt. Juniorlegene, mindre brugt. 
Juniortræf i Silkeborg, mindre brugt. 
Alle aktiviteter afholdt. 
  
Undervandsjagtudvalget     
Budget 90.000. Regnskab 91.241. Mere brugt end budgetteret 1.241. 
Mødeudgifter, mere brugt (internationale møder). Sekretariat mindre brugt. 
DSF- mesterskab, mindre brugt. Udtagelsesstævne, mere brugt. Nordisk mesterskab, mindre brugt. 
Battle of Copenhagen, mindre brugt. Kredsarrangementer, mindre brugt. EM, mere brugt. 
Udvalget har søgt og modtaget sponsorpenge i alt 77.500. 
Alle aktiviteter afholdt. 
 
Undervandsrugbyudvalget 
Budget 187.750. Regnskab 203.669 Mere brugt end budgetteret 15.919. 
Møder, mindre brugt. Dommere, mere brugt. Turneringer DM- herrer, mindre brugt. 
Udstyrs vedligehold, mindre brugt. Træningssamlinger herrer, mere brugt.  
Træningssamlinger damer, mere brugt. Træningssamlinger U21 herrer, mere brugt. 
Træningssamlinger U21 damer, ikke brugt. NM U21 herrer, mere brugt. VM-herrer og damer mere 
brugt. Indtægtsført depositum.  
Der er kun en aktivitet der ikke af afholdt, Træningssamlinger for damer. 
Udvalget har fået overført godkendt hensættelse fra 2017 og 2018 kr. 75.000. 
Udvalget har søgt og modtaget 53.000 i sponsorpenge. 
 
 
Finnesvømmerudvalget 
Budget 20.000, ikke brugt. Ingen udvalg. Der er ikke kommet nogle ønsker om at køre udvalget. 
 
 
Fridykkerudvalget 
Budget 129.500. Regnskab 85.839. Mindre brugt end budgetteret 43.961. 
Møder, sekretariat, markedsføring, mindre brugt.  DM POOL, mindre brugt. EM-dybde CMAS, aflyst. 
EM AIDA stemmer, Træningssamlinger på tværs af klubberne, mindre brugt. EM POOL stemmer. 
 
 
Dykkerudvalget 
Ingen budget, nystartet udvalg.  
Møder brugt 1.434 Arrangement Langeland, brugt 21.900, mere brugt 23.334 
 
 



 
 

Ledelsens årsberetning for 2019 

 
Teknisk Udvalg 
Budget 145.050. Regnskab 76.217. Mindre brugt end budgetteret 69.833.   
Møder, sekretariat, instruktørudgifter, klubservice, indkøb af lærebøger og nye kursus kasser,  
mindre brugt. Udvikling og fornyelser, mindre brugt. 
Der er ikke afholdt de planlagte møder. Der er ikke udviklet de planlagte kurser. 
 
 
Teknisk Udvalg kurser 
Budget 29.300. Regnskab 59.814. Mere brugt end budgetteret 30.514 
Afholdte kurser: Instruktørseminar, A-Kursus M1, Snorkelinstruktør 1* og 2*.  
Ikke afholdte kurser:  
Vrag 2 instruktørkursus, Fridykkerinstruktør, Optagelsesprøver, P3 kursus centralt, M2 instruktør, 
Snorkeldykkerinstruktør 1*, 2 Dykkerlederkurser, M3 instruktørkursus, 
Crossover, Snorkeldykkerleder kursus.   
 
Biologiudvalget 
Budget 15.000. Regnskab 8.792. Mindre brugt end budgetteret. 6.208. 
Afholdt Marin Biologi ”junior” Ungdomslejren. 
Udvalgsmøder, mindre brugt. Koralteori mindre brugt. Marinbiologi Junior, mindre brugt. 
Ikke afholdte aktiviteter: 
Kattegat Biologi teori, Koralrev Egypten, Kattegat Togt, Weekendsafari, Forberedelse til kurser,  
Lillebælt Marin Biologi. 
 
Fotoudvalget 
Budget 18.500 og hensættelse 20.000 fra 2018. Regnskab 7.941. Mindre brugt end budgetteret 
10.559.  
Møder og administration, mindre brugt. DM mindre brugt.  
Der er ikke afholdt møder, Fototræf. 
 
Redaktionsudvalget 
Budget 30.000 Regnskab 14.377. Mindre brugt end budgetteret 15.623. 
Udvalget har skiftet redaktør, men der har ikke været brug for at holde møder 
 
”Sportsdykkeren” 
Budget 220.000. Regnskab 243.225. Mere brugt end budgetteret 23.225.  
Annonceindtægterne. Mindre indtægt.  
 
Kommunikationsudvalget 
Budget 40.000. Regnskab 13.710. Mindre brugt end budgetteret 26.290. 
Møder og sekretariat, mindre brugt. Hjemmeside, mere brugt.  
Der er ikke brugt penge til administration på. Der er ikke nogle medlemmer i udvalget. 
 
 



 
 

Ledelsens årsberetning for 2019 
 
Bestyrelsen, møder m.m. 
Budget 83.000. Regnskab 99.678.  Mere brugt end budgetteret 16.678. 
Bestyrelsesmøder, mere brugt. CMAS Generalforsamling og DIF møder, mindre brugt. 
Bestyrelsen til udvalgsmøder, mere brugt udstilling, mere brugt, uforudsete møder, mindre brugt.  
Telefon, mere brugt.  
Bestyrelsen har deltaget i møder med enkelte udvalg.  
Repræsentantskabsmødet blev holdt på en billigere måde, derfor er pengene ikke brugt.  
Der er været et EUF møde som ikke var budgetteret.  
 

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper. 
Budget 155.100. Regnskab 141.522. mindre brugt end budgetteret 13.578. 
Repræsentantskabsmøde, mindre brugt. Repræsentation, mere brugt, CMAS Europa, EUF- møder, 
mere brugt. Lægefagligt udvalg brugt 979.  
Der blev oprettet er lægefagligt udvalg på repræsentantskabsmødet og udgiften er derfor ikke 
budgetteret. Der er ikke lavet de budgetterede foreningsbesøg. 
 
Medlemsudgifter 
Budget 64.500. Regnskab 52.553. Mindre brugt end budgetteret 11.947. 
Medlemskort, mindre brugt. Forsendelse medlemskort, mere brugt. Vægtbæltefond, brugt til en 
erstatning. Klubrepræsentation, mindre brugt, PR og forsendelse af blade til centre, mere brugt. 
Kontingent tilskud, mindre brugt. Foreningsbesøg, mindre brugt.  
 
Administration og sekretariat. 
Budget 180.000. Regnskab 190.444. Mere brugt end budgetteret. 10.444.  
Husleje Idrættens Hus, grundet stigning, mere brugt. Kontorartikler, mere brugt. Porto, mindre brugt. 
Gebyrer, mere brugt. Forsikringer, mere brugt. Telefon, mindre brugt, kontingent til CMAS, CMAS 
Europa, EUF, mindre brugt. Vedligehold af IT og inventar, vedligehold af programmer, diverse 
administration, mere brugt.   
Huslejen er steget i Idrættens Hus. Der er ikke opkræver medielicens.  
 
Personaleudgifter 
Budget 891.600 Regnskab 889.826. Mindre brugt end budgetteret 1.774. 
ATP, mindre brugt. Samlet betaling til ATP, mere brugt. Personaleomkostninger, mindre brugt.  
Samlet bidrag er steget da der er kommet flere afgifter ind. 
 
Materieludvalget 
Budget 93.600 Regnskab 88.198. Mindre brugt end budgetteret 5.402. 
Husleje, mindre brugt. Transport, mere brugt. 
Huslejen er blevet billigere på grund af flytning til et andet lokale. 
 
Kollektive forsikringer 
DIF Kollektive forsikring, DSF Kollektive forsikring. 
Budget 671.732. Regnskab 671.732.  Stemmer. 
Vi kender tallene på den kollektive forsikring i DSF når der lægges budget. 
 



 
 

Renteudgifter 
Negative renter af indestående. Budget 0, mere brugt end budgetteret 5.677. 
 
Skyldige omkostninger   
Sponsorpenge 65.000.  Feriepengeforpligtelse 107.565, Feriepenge indfrysning 35.855.  I alt 208.420 
__________________________________________________________________________________ 
         
  
Hensættelser  
Profiltøj sporten                       55.186 
Aktivitetspulje                                            90.976 
Database                      200.000 
Kursuspulje                        37.075                      
 
Hensættelser i alt                                    383.237                                
 
Egenkapital    
Egenkapital                                                                          1.515.248                        
 
Bestyrelsen har besluttet at egenkapitalen skal være 1.500.000, så der er mulighed for til stadighed at 
udvikle og investere i nye aktiviteter. Bestyrelsen har aftalt en strategiplan med Danmarks 
Idrætsforbund med henblik på, at øge medlemstilgang og aktivitetsomfang indenfor specifikke 
områder.  
___________________________________________________________________________________ 
 
Jesper Risløv    Carl E. Tronhjem 
Formand    Næstformand 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
Stig Lyngby    Gitte Alsing Møller 
Økonomiansvarlig   Bestyrelsesmedlem 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
Jens Næsted     Pia Borneland 
Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
Jesper Andersen    
Bestyrelsesmedlem   
 
 
________________________________         



Regnskabsprincipper 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Anvendte regnskabsprincipper 
Resultatopgørelsen er udtryk for de indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, hvad 
enten disse er betalt, er til gode eller skyldes ved regnskabsårets slutning. Opgørelsen 
indeholder anskaffelser af materiel, IT m.v., som har en længerevarende værdi for 
forbundet. Den regnskabsmæssige behandling af disse anskaffelser er nærmere beskrevet 
under regnskabsprincipper for materiel. Regnskabsprincipperne er uændret i forhold til 
2018. 
 
Materiel 
Materiel som er anskaffet og udgiftsført under resultatopgørelsen til anskaffelsesværdi over 
kr. 5.000 anses for at have en længerevarende værdi for forbundet. Disse anskaffelser 
aktiveres i balancen og en tilsvarende værdi tillægges egenkapitalen. 
Alt anskaffet materiel afskrives herefter over den forventede levetid, der varierer mellem 3 
og 5 år. 
 
Varelager 
Varelageret er i balancen optaget til anskaffelsesværdi med fradrag af ukurante varer. 
 
Tilgodehavender 
Depositum for lagerlokaler. 
Mellemregning udvalg. 
Debitorerne er optaget til pari-værdi og det er ikke nødvendigt at hensætte til tab i 
regnskabet. 
 
Likvide beholdninger 
Dækker forbundets indestående i pengeinstitutter. 
 
Kortfristet gæld 
Forbundets gæld til leverandører og offentlige kreditorer. 
Klubkontingent dækker kontingent for 2020. 
UV-Rugby, Halleje   
Fridykning, Indbetalinger til 2020 
Biologi. Indbetalinger til 2020. 
Teknisk Udvalg IT Kursus dækker instruktørgodtgørelser. 
Teknisk Udvalg dækker indbetalte kursusgebyrer hvor kurserne holdes i 2020.  
Ferieforpligtelse. Dækker hensættelse til feriepenge. 
Depositum UV-Rugby, dækker depositum til turneringer. 
Sponsorpenge. Dækker til sportstøj atleter.  
  
Hensættelser til:  
Aktivitetspulje. 
Database. 
Kursuspulje.   



Resultatopgørelse 1.1.2019 til 31.12.2019
Regnskab Budget Regnskab

Indtægter 2019 2019 2018

Danmarks Idræts-Forbund 758.000 758.000 748.000
Danmarks Idræts-Forbund. Strategistøtte 237.000 237.000 235.000
DIF Fond bredde og elite 14.318
Biblioteksstyrelsen 56.923 40.000 75.214
Samarbejdsaftaler 0
Sponsor til sportstøj, atleter.mm 65.000

1 DSF Kontingent 1.989.209 2.025.000 2.035.540
3.120.450 3.060.000 3.093.754

2 Salgsindtægter 128.648 150.000 142.310

Indtægter i alt 3.249.098 3.210.000 3.236.064

Aktiviteter

Udvalg
3 Ungdomsudvalget 110.904 130.000 126.827
4 UV-Jagtudvalget 91.241 90.000 93.538
5 UV-Rugbyudvalget 203.669 187.750 185.989
6 Finnesvømmerudvalget 0 20.000 13.594
7 Fridykkerudvalget 85.539 129.500 108.428
8 Arkæologiudvalget 0 0 0
9 Teknisk Udvalg 76.217 146.050 93.453

10 Teknisk Udvalg Kurser 59.813 29.300 0
11 Biologiudvalget 8.792 15.000 5.675
12 Fotoudvalget 7.941 18.500 35.420

   Dykkerudvalget 23.334
13 Sportsdykkeren 243.225 220.000 208.952
13 Redaktionsudvalget 14.377 30.000 47.659
14 Kommunikationsudvalget 13.710 40.000 41.180

Administration
15 Bestyrelsen 99.678 83.000 90.363
16 Øvrige udvalg og arb.grupper 141.522 155.100 157.897
17 Medlemsudgifter 52.553 64.500 42.275
18 Adm.-Kontor-Sekretariat 190.444 180.000 200.305
19 Personaleudgifter 889.826 891.600 888.599
20 Materiel 88.198 93.600 90.373
21 Kollektive forsikringer 671.732 671.732 679.436
21 Aktivitetspulje 0 50.000
21 Kursuspulje 0 20.000
21 Skyldige omkostninger 208.420
21 Renteudgifter af indestående 5.677

Aktiviteter i alt 3.286.812 3.195.632 3.179.963

 Resultat -37.715 14.368 56.101



Balance pr. 31.12.2019

AKTIVER 2019 2018

Anlægsaktiver:  
 

Materiel (aktiveret fra resultatopgørelsen)  
Saldo primo 0 11.730
Tilgang 0 0

0 11.730
Årets afskrivninger over egenkapitalen  0 -11.730

Saldo ultimo 0 0
 

Anlægsaktiver  0 0

Omsætningsaktiver:

Varelager:
Lager 419.506 489.900
Varelager 419.506 489.900

Forudbetalinger:
Husleje januar 0 5.625
Fridykkerudvalget.Dommerkursus 0 16.414

Forudbetalinger i alt 0 22.039

Tilgodehavender:
Depositum 9.375 16.875
Klubber 54
Mellemregning udvalg 17.760 12.685
Varesalgsdebitorer 7.548 4.013
Annoncedebitorer 47.482 0

Tilgodehavender i alt 82.220 33.573

Likvide beholdninger 1.798.965 1.742.021

 
Omsætningsaktiver i alt 2.300.691 2.287.533

AKTIVER I ALT 2.300.691 2.287.533



Balance pr. 31.12.2019

PASSIVER 2019 2018

Egenkapital:
Fri egenkapital:
Egenkapital primo 1.552.863 1.496.762
Årets resultat -37.715 56.101
 1.515.148 1.552.863
Bundet egenkapital:
Aktiveret materiel primo 0 11.730
Årets tilgang 0 0

0 11.730
Årets afskrivning 0 -11.730

0 0

Egenkapital 1.515.148 1.552.863

Gæld og hensættelser:
Kortfristet gæld:

Leverandører 1.164 51.042
Kildeskat, Ambi, Atp, Barsel.dk A/O ATP 27.888 27.119
Moms 22.664 20.370
Danmarks Idræts-Forbund 442 0
Klubkontingent 119.270 118.945
Teknisk Udvalg IT Kursus 43.858 43.858
A-Kursus 10.000 15.000
Fridykning. Træningssamling 4.000 6.980
UV-Rugby. Depositum 6.000 6.000
UV-Rugby Halleje 2019 18.000
Fridykning DM 2.400
Biologi. Koralrevskursus 3.200
Feriepengeforpligtelse 107.565
Feriepengeforpligtelse 35.855

Kortfristet gæld i alt 402.306 289.314

22 Hensættelser:
Profiltøj 55.186 1.995
Aktivitetspulje 90.976 111.287
Database 200.000 200.000
Hensat til stævner 0 95.000
Kursuspulje 37.075 37.074

383.237 445.356

Gæld og hensættelser i alt 785.543 734.670

PASSIVER 2.300.691 2.287.533

Kontraktlige forpligtigelser
Kautionsforpligtelser Danmarks Idræts-Forbund. 
Klubbers optagelse af lån hos DIF. 289.000 406.000
Leasingforpligtelse. Frankeringsmaskine. Restløbetid 2 år.  8.960 6.885



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2019 2019 2018

1 DSF - Kontingent

Region 1 520.835 500.000 505.695
Region 2 331.360 365.000 368.690
Region 3 156.650 158.000 158.875
Region 4 980.364 1.002.000 1.002.280

DSF-Kontingent i alt 1.989.209 2.025.000 2.035.540

2 Salgsindtægter

Omsætning 339.887 315.532
Abonnement 2.400 960

342.287 316.492

Vareforbrug 121.171 109.530
Porto/Fragt 21.200 14.328
Porto certifikater 5.271 4.794
Faktureret porto -11.971 -13.865
Kontorartikler og emballage 18.493 16.334
epay 0 1.683
PBS Afgifter/gebyrer 5.360 4.014
Afskrivning materieler 612 1.035
Programopdatering 9.603 9.033
Faktura indscannet 344 321
Stofmærker certifikater 5.525 5.707
Kontorartikler/IT 0 12.428
Frankeringsmaskine 4.701 5.440
Lageroptælling 286
Snorkelhåndbug udgifter 33.045
Udgifter lærebøger 0 3.400

213.640 174.181

Salgsindtægter 128.648 150.000 142.310

 



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2019 2019 2018

3 Ungdomsudvalget

Møder 7.043 10.000 2.352
Arbejdsmøder 1.127 10.000 5.262
Telefonpenge. 8.000 8.000 8.000

Sommerlejr  214.148 200.000 200.518
Deltagerbetaling -130.400 -113.300 -99.000

83.748 86.700 101.518

Juniorlege  28.855 28.300 29.806
Deltagerbetaling -22.800 -18.000 -21.600

6.055 10.300 8.206

Juniortræf i Silkeborg  12.932 13.000 11.990
Deltagerbetaling -8.000 -8.000 -10.500

4.932 5.000 1.490

Ungdomsudvalget 110.904 130.000 126.827

 



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2019 2019 2018

4 UV-Jagtudvalget

    Møder/Sekretariat
Møder 2.534 5.000 3.106
EM Møder 13.795
Sekretariat/Kontorartikler 3.306 1.000 1.197
IT 4.499
Telefonpenge 0 4.000 4.000

DSF Mesterskab
DSF mesterskab - udgift 35.077 60.000 46.355
Deltagerbetaling -31.150 -50.000 -42.200

3.927 10.000 4.155
Udtagelsesstævne   
Udtagelsesstævne - udgift 16.112 19.600 8.473
Deltagerbetaling -5.935 -12.600 -5.700

10.177 7.000 2.773
Nordisk mesterskab 

   Udgift 6.980 45.000 55.985
Deltagerbetaling 0 -25.000 -49.343

6.980 20.000 6.642
EM
Udgift 458.571 30.000 0
Søsportens Sikkerhedsråd -5.000
Shores Langeland -5.000
Fonden Fynske Bank -25.000
Nordea Fonden -47.500
Deltagerbetaling -330.587 0 0

45.484 30.000 0
VM  
Udgift 0 0 56.099
Deltagerbetaling 0 0 -20.000

0 0 36.099
Battle of Copenhagen 2017
Udgift 116.037 89.500 95.176
Deltagerbetaling -118.462 -82.500 -84.676

-2.425 7.000 10.500
Udgifter Kredse
Jylland 682 2.000 517
Fyn 1.856 2.000 1.644
Sjælland 428 2.000 517

2.965 6.000 2.677

DSF Strategispor
Folder 0 0 3.389
Klubudvikling (Event 5x5.000) 0 0 19.000

0 0 22.389

UV-Jagtudvalget  91.241 90.000 93.538

  

 



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

5 UV-Rugbyudvalget 2019 2019 2018

Møder 0 1.000 79
Dommere Championscup og U21 NM 9.741 4.000 4.285
Turneringer DM Herrer 3.629 10.000 9.769
Udstyrs vedligeholdelse 3.659 5.000 2.544
Træningssamlinger Herrer 42.898 40.000 45.488
Træningssamlinger Damer 13.130 12.000 16.065
Træningssamlinger U21 Herrer 18.706 15.000 21.390
Træningssamlinger U21 Damer 0 4.000 0

Nordisk Mesterskab U21/Herrer 
Udgift 56.196 18.000
Deltagerbetaling -44.391 -7.500

11.805 10.500
Nordisk Mesterskab Herrer 
Udgift 0 0 28.558
Deltagerbetaling 0 0 -15.000

0 0 13.558
Nordisk Mesterskab Damer 
Udgift 0 0 18.872
Deltagerbetaling 0 0 -10.750

0 0 8.122
VM U21 Herrer
Ophold og forplejning 0 0 40.015
Stævnegebyr 0 0 9.328
Transport 0 0 14.599
Deltagerbetaling 0 0 -30.000

0 0 33.942
Træningskampe Herrer og damer
Udgift 0 0 41.647
Deltagerbetaling 0 0 -17.000

0 0 24.647
Indtægtsførsel af depositum/bøder jf.UV-R.
Indtægt -1.000 0 -18.900

-1.000 0 -18.900
VM Herrer og Daner
Udgift 355.373 336.250
Deltagerbetaling -154.040 -135.000
Sponsorer -53.000 -40.000
Fra hensættelser 2017 og 2018 -75.000 -75.000
Udgift 27.769 0 25.000

101.102 86.250 25.000

UV-Rugbyudvalget 203.669 187.750 185.989

 



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

6 Finnesvømmerudvalget 2019 2019 2018

Budget 20.000 396
Udstyr til udlån 0 2.590

Åbne Hollandske mesterskaber
Udgift 0 4.206
Deltagerbetaling 0 -2.588

0 1.618

Elitesatsning
Udgift 0 17.103
Deltagerbetaling 0 -8.113

0 8.990

Finnesvømmerudvalget 0 20.000 13.594
 

 

 



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

7 Fridykkerudvalget 2019 2019 2018

Udvalgsmøder/Administration
Transport/overnatning/ ifm.DM P /møde/tlf. 4.572 3.500 2.194
Arbejdsmøde. Årsafslutning 2.981 3.000 4.000
Hjemmesider 938 2.000 0
Promovering. Beach og udvalgstrøjer 4.250 5.000 0
Teleponpenge 4.000 4.000 0
Udvalgets stævnekasser 3.799 2.000 0

20.540 19.500 6.194

Sportstøj sponsoreret 11.809 0 0
Diverse -11.809 0 0
Sportstøj sponsoreret 0

Markedsføring
Sikkerhedsvideoer på hjemmesider 0 5.000
Event til promovering af landsholdet 0 3.000
Markedsføring 0 8.000

DM Pool
Ophold/forplejning 0 2.503
Svømmehalsleje og livredder 18.037 32.000
Stævnetrøjer 1.000 10.113
Gravering vandrepokal 0 1.905
Transport dommere,læge,sikkerhedsdykkere 2.704 3.000 0
Repræsentation/Blomster 0 500 6.845
Lyd/Markedsføring 0 0 2.400
Medaljer 1.119 500 0
Stævnegebyr 0 14.000 0
AIDA betaling 0 0 1.730
Deltagerbetaling -12.900 -30.000 -22.300

8.960 21.000 3.195

VM DYBDE
Stævnegebyr/Ophold 0 48.701
Transport internationalt 0 11.897
Deltagerbetaling 0 -9.727
VM DYBDE 0 50.872

Træningssamling
Ophold og forplejning. Totaludgift 28.120 30.000 27.058
Deltagerbetaling -10.580 -12.000 -15.058
Træningssamling 17.540 18.000 12.000

DM Dybde
Gravering af vandrepokal 0 1.000
Medaljer 0 1.500
DM Dybde 0 2.500



EM Dybde CMAS Tyrkiet
Transport Indenrigs/Udenrigs 0 16.000
Hotel og forplejning 7 deltagere 0 40.000
Deltagerbetaling 7 a 5.000 0 -35.000
EM Dybde CMAS Tyrkiet 0 21.000

EM Dybde. AIDA. Nice Frankrig
Transport. Indenrigs/Udenrigs 0 10.000
Hotel og forplejning 7 deltagere 41.624 36.500
Deltagerbetaling 7 a 4.000 -23.125 -28.000
EM Dybde. AIDA. Nice Frankrig 18.499 18.500

Aktivitetespuljen. Dommerkursus
Udgift 20.311 0
Aktivitetspuljen -20.311 0
Deltagerbetaling -1.000 0

-1.000 0
EM POOL CMAS
Hotel,transfer,forplejning 41.603 40.000  
CMAS Gebyr 547 0  
Transport,Indenrigs,udenrigs 933 16.000  
Licenser 448 0  
Deltagerbetaling -22.530 -35.000  

21.000 21.000 0

VM POOL CMAS
Ophold/forplejning/Stævnegebyr 0 0 57.461
Deltagerbetaling 0 0 -21.294

0 0 36.167

Fridykkerudvalget  85.539 129.500 108.428
 



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2019 2019 2018

8 Arkæologiudvalget
 

Udvalgsmøder 0 0 0
Arbejdsmøder 0 0
Porto, kontorartikler 0 0 0
Telefon 0 0

Grundkursus 0 0 0
Deltagerbetaling 0 0 0

0 0 0

Bopladskursus 0 0 0
Deltagerbetaling 0 0 0

0 0 0

Vragkursus 0 0 0
Deltagerbetaling 0 0 0

0 0 0

Arkæologiudvalget 0 0 0

 

 



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2019 2019 2018

9 Teknisk Udvalg

Udvalgsmøder
Udvikling,handlingsplan,budget,Rep.møde 16.160 25.000 18.007
Instruktørtrænermøde 13.719 25.000 18.642
Instruktørseminar 9.465 23.000 0
Arbejdsmøder 2.689 6.000 7.393
TÆT PÅ 0 0 0

42.033 79.000 44.042

Kontorartikler 510 1.000 300
Porto 69 500 0
Telefon. 11.125 12.000 12.500
Repræsentation 0 3.500 2.080
IT 0 4.000 0
Netværksdrev 250 1.500

11.954 22.500 14.880
Instruktørpleje
Udgift 8.044 9.500 9.556

8.044 9.500 9.556
Klubservice
Decentrale optagelsesprøver 1.122 0 215
Teoriprøver opdatering 2.500 304

1.122 2.500 519

Indkøb af lærebøger 0 550 599
Nye kursuskasser 0 1.000 358
Afvikling af M3 kursus 6.000
E-Læring. ADV Nitrox 6.000
E-Læring. 1*, Rec.Trimix. Nitrox 348 5.000 8.811
Degitalisering af administrative procedurer 1.000
Udvikling specialies if.handlingsplan 12.716 10.000 14.688
Profilbeklædning 3.000 0

13.064 32.550 24.456
 

Teknisk Udvalg 76.217 146.050 93.453
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2019 2019 2018
Instruktørseminar
Repræsentation, gaver 25.101 28.000 0
Uforudsete udgifter 0 10.000 0
Seminargebyr, middag 125.971 112.000 0
Foredragsholder 500 5.000 0
Program 1.763 6.000 0
Nitrox kursus -2.200
Deltagerbetaling -119.000 -161.000 0

32.135 0 0
Vragkursus 2
Certifikater 0 800 0
Instruktørgodtgørelse 0 5.800
Instruktør transport 0 6.000
Ophold 0 12.000
Transport af materiel 0 1.000
Deltagerbetaling 0 -25.600 0

0 0 0
Fridykkerinstruktørkursus
Ophold og forplejning 0 2.500 0
Instruktør transport 0 5.000 0
Instruktørudgifter 0 6.000 0
Certifikater 0 900 0
Deltagerbetaling 0 -14.400 0

0 0 0

Decentrale optagelsesprøver M1
Udgift 3.000
Decentrale optagelsesprøver M1 3.000

CMAS 1* Instruktørkursus M1
Certifikater 913 600 0
Ophold og forplejning 22.200 30.200 16.474
Kørsel instruktører 6.095 10.000 3.318
Udgifter instruktører 5.100 10.500 5.100
Transport materiel/Brændstof 1.798 1.000 502
T-Shirts 800 0
Deltagerbetaling  -15.000 -40.000 -15.000

21.107 13.100 10.394

Nitroxinstruktørkursus  
Instruktører/kørsel 0
Lokale og forplejning 0
Certifikater 0
Deltagerbetaling -2.100

0 0 -2.100
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10 Teknisk Udvalg, kurser 2019 2019 2018

CMAS 2* Instruktørkursus M2
Certifikater 0 1.600 480
Ophold og forplejning 0 20.000 12.092
Kørsel instruktører 0 6.000 3.456
Udgifter instruktører 0 6.000 0
Transport materiel/Brændstof 0 2.200 1.478
Kutter 0 8.000 8.688
Foredragsholder 0 200 0
T-Shirts 0 800 600
Deltagerbetaling 6.500 0 -40.000 -27.500

0 4.800 -707
1* Snorkeldykkerinstruktør
Certifikater 75 2.400 1.275
Ophold og forplejning 2.550 1.500 2.063
Kørsel instruktører 0 3.500 2.260
Udgifter instruktører 8.572 2.500 2.550
T-Shirts 1.567 1.200 2.618
Deltagerbetaling 800 -10.800 -10.200 -15.300

1.964 900 -4.533
1* Snorkeldykkerinstruktør
Certifikater 0 2.400 0
Ophold og forplejning 0 1.500 0
Kørsel instruktører 0 3.500 0
Udgifter instruktører 0 2.500 0
T-Shirts 0 1.200 0
Deltagerbetaling 800 0 -10.200 0

0 900 0
2* Snorkeldykkerinstruktør 
Certifikater 996 800 0
Kørsel instruktører 1.906 3.600 0
Ophold og forplejning 12.605 1.600 0
Udgifter instruktører 3.400 3.800 0
Deltagerbetaling 2.400 -14.300 -9.600 0

4.607 200 0
Dykkerlederkursus 0
Ophold og forplejning 0 6.000 0
Certifikater 0 600
Kørsel instruktører 0 3.000 0
Udgifter instruktører 0 5.600 0
Transport materiel/Brændstof 0 1.000 0
Deltagerbetaling  0 -16.000 0

200
Dykkerlederkursus 0
Ophold og forplejning 0 6.000 0
Certifikater 0 600
Kørsel instruktører 0 3.000 0
Udgifter instruktører 0 5.600 0
Transport materiel/Brændstof 0 1.000 0
Deltagerbetaling  0 -16.000 0

0 200 0
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2019 2019 2018

10 Teknisk Udvalg, kurser

CMAS 3* Instruktørkursus B/C
Undervisningsmaterialer 0 1.000 0
Ophold/Forplejning 0 8.000 2.736
Transport instruktører 0 3.000 3.022
Deltagerbetaling 0 -12.000

0 0 5.758
Juniortrænerkursus
Certifikater 0 0
Kontrol i klubben 0 0
Kørsel instruktører 0 1.533
Instruktørgodtgørelse 0 0
Svømmehal 0 0
Deltagerbetaling 0 0

0 0 1.533
Cebtralt CMAS 3* Kursus P3
Certifikater 0 1.200
Instruktørkørsel 0 6.000
Materiel transport 0 1.000
Forplejning/Ophold 0 9.400
Instruktørgodtgørelse 0 4.000
Deltagerbetaling 0 -21.600

0 0
Instruktør Crossover
Kørsel instruktører 0 4.000 3.442
Instruktørudgifter 0 4.000 3.400
Forplejning og overnatning 0 2.000
Undervisningsmaterialer 0 0 3.462
Certifikater 0 800 150
Deltagerbetaling 0 -4.800 -7.500

0 6.000 2.954
Snorkeldykkerlederkursus
Ophold og forplejning 0 1.600 0
Certifikater 0 600
Kørsel instruktører 0 3.600 0
Udgifter instruktører 0 3.800 0
Deltagerbetaling  0 -9.600 0

0 0 0
Fra kursuspuljen

0 0 13.298

Teknisk Udvalg 76.217 146.050 93.453
Kurser 59.813 29.300 0
Teknisk Udvalg 136.030 175.350 93.453
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11 Biologiudvalget 2019 2019 2018

Møder 3.119 5.000 2.975

Koralrev teori
Transport 1.213 5.000 0
Materialer 4.650 1.500 0
Lokaleleje 1.250 0
Indgang akvarium 2.250 0
Forplejning 225 5.000 0
Instruktørudgifter 7.600 0
Certifikater 1.300 3.800 0
Deltagerbetaling -5.000 -23.750 0

2.388 2.650 0
Kattegat/Kursus Marinbiologi 
Transport 5.000
Materialer 1.500
Lokale 1.250
Forplejning 5.000
Certifikater 2.000
Deltagerbetaling -13.750

0 1.000 0
Koralrev Biologi
Transport ledere 6.000
Materialer 500
Turudgift 220.500
Deltagerbetaling ledere -1.000
Diverse 2.000
Deltagerbetaling -228.000

0 0 0
Kattegat Togt 7 dage
Transport ledere 3.000
Materialer 500
Turudgift 30.000
Forplejning 5.000
Deltagerbetaling ledere -1.000
Diverse 2.000
Deltagerbetaling -40.000

0 -500 0
Weekend Safari. Vrag og natur 3 dage
Transport ledere 3.000
Forplejning 2.500
Deltagerudgifter 12.000
Deltagerbetaling -18.000
Biopost 500

0 0 0
Forberedelser til kurser
CMAS Marine Biologi 400
Marine Biologi "Junior" Ungdomslejr 400
Ocean Discovert/Oceanologi 600
Transoirt 200
Fotoindsamling 300

0 1.900 0
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11 Biologiudvalget 2019 2019 2018

Ungdomslejr
Ophold og forplejning 756 0
Transport ledere 2.530 3.200 2.700

3.286 3.200 2.700
Lillebelt MarinBiologi
Transport 5.000
Undervisningsmaterieler 1.500
Deltagerbetaling -24.000
Certifikater 2.000
Lokale 1.250
Forplejning 5.000
Bådudgifter 7.000
Instruktørudgifter 4.000

0 1.750 0

Biologiudvalget 8.792 15.000 5.675
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2019 2019 2018

12 Fotoudvalget

Møder 2.000 590

Kontorartikler 0 500 0
Fototræf 0 500 0

DM UV-Foto
Ophold/Forplejning. 14.000 22.000 19.497
Transport 2.405 5.000 4.333
Diverse 500 0
Deltagerbetaling -9.750 -12.000 -9.000

6.655 15.500 14.830
VM  

Udgift 53.942 20.000 0
CMAS Gebyr 1.119 0 0
Deltagerbetaling -35.061 0 0
Fra henlæggelse fra 2018 -20.000 -20.000 0

0 0 0
NM
   Udgift 1.286
NM 1.286

VM  
Henlæggelse til 2019 20.000

18.500 20.000

Fotoudvalget 7.941 18.500 35.420

Specifikationer
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2019 2019 2018

12 Dykkerudvalget

Møder 1.434

Arrangement Langeland
Udgift 131.451
Deltagerbetaling -109.551

21.900

Dykkerudvalget 23.334
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13 Sportsdykkeren 2019 2019 2018

Blad nr. 1
Trykning 18.964 22.000 21.510
Opsætning 20.188 19.125 22.250
Adressebehandling 0 2.100 0
Korrekturlæsning 0 1.500 0
Porto 39.656 40.000 41.343

78.807 84.725 85.103
Annonceindtægter -15.750 -45.000 -45.000
Provision 2.600 9.000 9.000

65.657 48.725 49.103
Blad nr. 2 
Trykning 20.136 22.000 21.510
Opsætning 21.250 19.125 21.250
Adressebehandling 0 2.100 0
Korrekturlæsning 0 1.500 0
Porto 40.244 41.000 40.598

81.630 85.725 83.358
Annonceindtægter -29.375 -50.000 -36.875
Provision 6.025 10.000 7.375

58.280 45.725 53.858
Blad nr. 3
Trykning 20.438 34.917 19.748
Opsætning 21.250 31.000 21.250
Adressebehandling 0 2.100 0
Korrekturlæsning 0 1.500 0
Porto 40.812 43.000 42.083

82.499 112.517 83.081
Annonceindtægter -26.095 -65.000 -38.125
Provision 4.294 13.000 7.625

60.698 60.517 52.581
Blad nr. 4
Trykning 20.471 34.918 19.708
Opsætning 21.250 31.000 20.188
Adressebehandling 0 2.100 0
Korrekturlæsning 0 1.500 0
Porto 42.013 45.130 42.515

83.734 114.648 82.410
Annonceindtægter -30.243 -65.000 -36.250
Provision 5.099 13.000 7.250

58.589 62.648 53.410
Diverse tillæg 2.385

Sportsdykkeren  243.225 220.000 208.952

Bladudgift 326.670 400.000 333.952
Annonceindtægter -83.446 -180.000 -125.000

243.225 220.000 208.952
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13 Redaktionsudvalget 2019 2019 2018

Møder 2.030 0 15.906
UDGIFT 30.000
Kontorartikler 0 4.850
Porto 330 0 436
Telefon/Serverdrift 2.801 0 5.201
Server  0
IT nyanskaffelse 0
IT vedligeholdelse 719 0 1.391
Diverse/Fotoarbejde 452 0 2.439
Artikler kørsel 4.887 0 3.097
Artikler , andre udgifter 3.000 0 13.514
Abonnement på blade 158 0 825

Redaktionsudvalget 14.377 30.000 47.659

Regnskab Budget Regnskab

14 Kommunikationsudvalget 2019 2019 2018

Møder og sekretariat
Gruppemøder. 0 0 424
IT Vedligehold. 0 0
Telefonpenge 0 2.500 2.350

0 2.500 2.774
Hjemmeside
Løbende udvikling. 0 25.000 27.534
Teori/Kvalitets prøve system 0 0
Arbejdsgrupper of fildeling 0 0
Hosting af WEB. 13.210 12.000 10.423
DK Hostmaster 500 500 450

13.710 37.500 38.407

Kommunikationsudvalget 13.710 40.000 41.180
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2019 2019 2018
Administration

15 Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder 42.606 30.000 29.988
CMAS Generalforsamling 12.867 15.000 16.329
DIF møder 4.532 5.000 4.968
Bestyrelsens deltagelse i udvalgsmøder 11.299 6.000 5.370
Udstilling Promotion 11.072 10.000 5.949
Uforudsete møder 8.902 10.000 13.759
Telefon 8.400 7.000 14.000

Bestyrelsen 99.678 83.000 90.363

16 Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Repræsentantskabsmøde 85.589 105.000 111.294
Repræsentation/Gaver 4.240 3.000 2.952
Revision  35.800 35.000 35.000
Lægefagligt Udvalg 979 0 0
Arbejdsgruppe/Vedtægter/Appeludvalget 5.501 7.100 0
CMAS Europa 4.062 5.000 5.089
CMAS/EUF repræsentant 0 0 3.562
CMAS Europa GA. 0 0 0
EUF møder. 5.350 0 0

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper 141.522 155.100 157.897

17 Medlemsudgifter
Medlemskort 13.243 15.000 13.340
Medlemskort forsendelse 6.994 6.500 6.785
Vægtbæltefond 1.479 0 895
Klubrepræsentation 5.717 8.000 4.730
PR og forsendelse af udstillinger klubber 12.670 10.000 1.026
Kontingent tilskud 7.050 10.000 10.500
Foreningsbesøg 5.402 15.000 0
Ekstrabevillinger:
CHP Vragevent. B.møde 05-2018 5.000

 
Medlemsudgifter i alt 52.553 64.500 42.275
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2019 2019 2018
18 Administration   

Husleje 90.667 84.000 90.579
Kontorartikler 12.311 10.000 11.557
Porto 4.566 5.000 3.637
Gebyrer 3.559 2.000 2.230
Medielicens 0 1.100 0
Forsikringer 16.004 15.000 15.114
Telefon/Telefax 14.156 18.000 17.845
Kontingent DIF og CMAS 22.105 23.000 22.343
Kontingent CMAS Europa 2.264 2.300 2.258
Kontingent EUF 1.515 1.600 1.512
Vedligeholdelse IT, inventar m.m. 9.339 6.850 19.755
Vedrligholdelse af programmer 11.189 10.000 12.442
Vestforbrænding affaldsgebyr 0 650 650
Diverse administration  2.769 500 384

Administration i alt  190.444 180.000 200.305

19 Personaleudgifter
Gager 873.428 875.000 873.430
ATP arbejdsgiver 4.544 4.600 4.544
Financieringsbidrag Atp/Samlet betaling 9.987 8.000 7.613
Personaleomkostninger 1.867 4.000 3.012

Personaleudgifter 889.826 891.600 888.599



20 MATERIEL

Husleje 63.142 70.000 68.328
Vedligeholdelse  5.065 5.000 6.954
Forsikringer 433 600 590
Transport 19.558 18.000 14.502
Salg af kompressor 0

Materiel i alt 88.198 93.600 90.373
 

21 Kollektive forsikringer

DIF Kollektive forsikring 33.128 33.128 29.831
Dykkerforsikring a 93,00 638.604 638.604 649.605

 
Kollektive forsikringer 671.732 671.732 679.436

21 Aktivitetspulje
Fra 2018 overskud 0 50.000
Aktivitetspulje 0 50.000

21 Kursuspulje
Fra 2018 overskud 0 20.000
Kursuspulje 0 20.000

21 Skyldige Omkostninger til hensættelser
Sponsorpenge 65.000
Feriepengeforpligtelse 31.12.2019 107.565
Feriepenge indefrysning 35.855
Skyldige Omkostninger til hensættelser 208.420
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22 Hensættelser 2019 2019 2018

Profiltøj 
Hensat 44.717 44.717
2013 Sporten -5.775 -5.775
2013 Bestyrelsen -20.930 -20.930
2014 Sporten -10.012 -10.012
2015 Profiltøj jubilæum -8.000 -8.000
2014 Reserveret finnesvømmerudvalget 5.000 5.000
2016 Udbetalt til Finnesvømmerudvalget -3.005 -3.005
2019 Sponsor til profiltøj 65.000
2019Atleter -11.809

55.186 1.995
Aktivitetspulje
2013 Hensat 150.000 150.000
2013 Børnedykkertræf -6.337 -6.337
2014 Jubilæumsblad -4.376 -4.376
2016 UV-Rugby U21 -18.000 -18.000
2016 Teknisk Udvalg Fridykkerinst.kursus -10.000 -10.000
2016 Fridykkerudvalget -20.000 -20.000
2017 Fridykker VM -15.000 -15.000
2017 UV-Rugby EM -15.000 -15.000
2018 Fra overskud 2018 50.000 50.000
2019 Fridykkerudvalget. Dommerkursus -20.311

90.976 111.287

2015 Hensat til database 200.000 200.000
2017 0 0

200.000 200.000

Hensat til stævner
UV-Foto VM i 2019 20.000 20.000
UV-Foto VM i 2019 -20.000 0
UV-Rugby VM i 2019 75.000 75.000
UV-Rugby VM i 2019 -75.000

0 95.000

2017 Kursuspulje 50.620 50.620
2017 brugt -20.247 -20.247
2018 brugt -13.298 -13.298
Fra overskud 2018 20.000 20.000

37.075 37.075

 
383.237 445.357

 



Ungdomsudvalget 
 
Udvalget arbejder på at få flere juniorer med på vores aktiviteter. 
Vi står gerne til rådighed med hjælp og vejledning til hvordan klubberne kan få en ungdomsafdeling i gang. 
 
Udvalget har 3 planlagte aktiviteter. 
 
Sommerlejr:  
Sommerlejren er udvalgets største aktivitet for juniorsnorkeldykkere, og bliver altid holdt i den første uge i 
skoleferien. Sommerlejren er en teltlejr hvor forbundet leverer spisetelt til ca 200 deltagere, derudover har 
vi et køkkentelt hvor der tilberedes mad af frivilligt personale.  
Et materieltelt til det materiel der bruges, gummibåde, motorer, bøjer og meget andet. 
Deltagerne medbringer selv egne telte, så det kræver et stort område på en campingplads. 
 Udover udvalget er der en meget stabil stab af frivillige hjælpere som er med til at bringe tateriellet til og 
fra, samt er med til at stille lejren på.  
 
Juniorlege:  
Vi forventer at holde juniorlegene i Kongeåbadet Vamdrup. Stævnet bliver i marts måned. 
Juniorlegene er et stævne for juniorer hvor der dystes i 4 disipliner over en weekend.  
Der deltager omkring  60 juniorer. 
 
Juniortræf i Silkeborg:  
Træffet er for juniorsnorkeldykkere og det eneste træf vi har hvor der dykkes i ferskvandssøer. Der er 
dykning om dagen og natdyk om aftenen. En af dagene arrangeres der forskellige vandlege i en af søerne.  
 
 
Med venlig hilsen 
Ungdomsudvalget 
 
Bent Knudsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Undervandsjagtudvalget 
 
Der vil i 2020 blive afholdt vores årlige pointjagter i de 3 landsdele som altid. Det er 18 jagter i alt -  ca 60 
deltagere. Egenbetaling ca 50 -75 kr pr jagt, som dækker sikkerhedsbåd og forplejning. 
 
Den 9 maj afholder vi for fjerde gang Øresund Scorpena cup. Denne store internationale konkurrence har 
været en stor succes og vil med sikkerhed vokse sig endnu større i 2020. I 2019 var der 107 registreret 
deltagere (hvilket gør det til måske verdens største uv jagt konkurrence) . Men i 2020 har vi også lejet os 
ind på Middelgrundsfortets nye ungdoms ø. Her er der mere end 500 sovepladser, så nu behøver vi ikke 
sige nej pga. pladsmangel  
 
Første weekend af juni afholder vi årets FM/DM som i 2020 bliver i Jylland - ca 50 - 75 deltagere.  I år kåres 
der både i herre og dame rækken.  
 
Sidst i september  afholder  vi  udtagelsesstævne til landsholdet 2020 - 18  mandlige + 6 kvindelige 
deltagere. 
 
I september skal vi sende vores 2 A-landshold afsted til CMAS XXXII  VM på Sardinien, Italien.  Vi satser på 
at få 3 herre og 3 kvinder afsted. 
 
I  oktober er der Nordisk Mesterskab i Norge.  Vi skal have 10 mand afsted + evt. et kvindehold på 3 stk. 
 
Vi vil gerne i lyset af det nye forbud mod natjagt, prøve at lave en dag/weekend med gastronomisk uv jagt i 
højsædet. Det er vigtigt at vi nu får fat i nogle af alle de, op mod 10 000 nat jægere der kun kender til denne 
jagt form. Det vil vi blandt andet gøre ved at lave et kursus for alle, hvor de guides til bedre jagt og hvor der 
hyres nogle professionelle kokke, til at tilberede fangsterne. Gastronomi er en vigtig del af vores hobby og 
en god måde at brande bæredygtigheden ved uv-jagt. 
 
2019 har nok været det travleste år i udvalgets historie, men vi vil i 2020 ikke sove på laurbærrene – men  i 
stedet arbejde benhårdt videre for, at udbygge vigtigheden af,  at stå sammen i et stærkt Forbund     
 
 
Med venlig hilsen 
Undervandsjagt udvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Undervandsrugbyudvalget 
 
Årsmøde: 
1 årligt årsmøde, ingen omkostninger. 
 
Udvalgsmøder: 
Der afholds ikke så mange møder, da alt kommunikation klares over mails, telefon og ved UV-rugby 
stævner mv., ingen omkostninger. 
 
Dommere Champions Cup: 
Der sendes 2 dommer til det årlige Champions Cup som er VM for klubhold i Berlin, Tyskland den 27-29. 
november 2020.  
 
Der er budgetteret med en omkostning på kr. 4.000, som skal dække fly og transport fra lufthavnen for de 2 
dommer, Champions Cup arrangør betaler forplejning og hotel. Dommerne sendes afsted for at følge den 
forpligtelse, at alle store UV-rugby nationer sender dommer afsted, ligesom for at vores dommer får 
international erfaring, som de kan tage med hjem til klubberne og den nationale elitedivision, hvor de også 
dømmer. 
  
Turneringer og udstyrs vedligeholdelse: 
Der afholdes herrer DM i 2. maj 2020 i Højme, Odense. Medaljer kr. 2.500 og transport/diæter til dommer 
på kr. 2.500 i alt kr. 5.000. 
 
Der budgetteres med kr. 5.000 til løbende vedligeholdelse af kamp ur, nye bolde, ny våddragt til dommer 
mv. 
 
Træningssamlinger Herrer: 
Der forventes 3 træningssamlinger i året med cirka 20-25 deltager pr. gang, 1 gange i Frankrigsgade, 
København, 1 gang i Højme, Odense og 1 gange i Hadsund.  
 
Det budgetteres til kr. 7.000, kr. 8.000 og kr. 10.000 i kørselsgodtgørelse/tog/bro/halvleje i henholdsvis 
Frankrigsgade , Højme og Hadsund, så der budgetteres med kr. 25.000 i alt. 
 
Træningssamlinger Damer: 
Der forventes 3 træningssamlinger i året med cirka 15-20 deltager pr. gang i København.  
 
Det budgetteres til kr.4.333 i kørselsgodtgørelse/tog/bro/halvleje, så der budgetteres med kr. 13.000 i alt. 
Lidt mindre end herrerne pr. gang, da det er hovedsageligt spiller fra hovedstadsområdet. 
 
NM-herrer og damer, Stavanger, Norge 28. februar - 1. marts 2020:  
Der er NM hver 2. år og i 2020 er det i Stavanger, Norge. Danmark forventer at stille med 15 herrer, 15 
damer, 3 træner, 1 mentaltræner og 1 fysioterapeut, så i alt 35 personer.  
 
Herrerne håber at forsvare NM-guldet fra 2018, mens damerne der fik bronze sidst, vil gå efter en bedre 
eller samme placering. 
 
Vi har anslået tilmeldingsgebyr på NOK 3.000. 
 
Fly forventes at koste cirka kr. 1.600 pr. person med fly fra København, plus kr. 5.000 i transport til 
København for Jyder og Fynboer. 
 
Hotel og forplejning vurderes til kr. 1.400 pr. person, vi arbejder på forskellige hotel tilbud og 
forplejningsmuligheder, men Norge er desværre ikke det billigst sted. 
 
Der er budgetteret med en egenbetaling pr. person på kr. 1.000. 
 



Der skal købes nye træningsdragter da de gamle er slidt og nogen gået i stykker. 
 
Vi håber på at vi kan få en sponsor til at dække det meste. 
 
Udenlandsk cup, Damer - ukendt sted 
Det danske damehold vil gerne spille en udenlandsk cup for at forbedre sammenspillet. De vil betale alt 
med egenbetaling og sponsor, så der er budgettet med et tilskud på kr. 500 pr. person.  
 
Træningssamlinger U21 Herrer: 
Der forventes 5 træningssamlinger i året med cirka 15 deltager pr. gang, 3 gange i Herlev og 2 gange i 
Arden.  
 
Det budgetteres til kr. 3.000 pr. gang i kørselsgodtgørelse og tog, så der budgetteres med kr. 15.000 i alt. 
 
U21 Herrer, stævne: 
Der er VM i Tyrkiet i 2020, men vi tror der vil være flere nordiske lande som ikke deltager pga. 
sikkerhedssituationen i Tyrkiet. Der er derfor lagt op til vi fremrykker nordiske. Dvs. Det er Danmarks tur til 
at arrangere junior NM i 2020.  
 
Der er budgetteret med en egenbetaling pr. person på kr. 1.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fridykkerudvalget 
 
Fridykkerudvalget vil i sit arbejde med dansk fridykning hele tiden prøve at forbedre forholdene for de 
omkring 1000 danskere, der dyrker fridykning i klubber rundt omkring i Danmark på alle niveauer. 
 
Danske atleter har vist gode resultater på internationalt plan med både medaljer og nye rekorder de 
seneste år, blandt andet med guld i CMAS Pool, bronze i AIDA VM Pool, 2 x bronze i CMAS Dybde samt 
danske og nordiske rekorder både i dybde- og pool fridykning.  
Dette skal vi have fastholdt i fremtiden, men Fridykkerudvalget vil også arbejde for bredden af fridykker 
Danmark og prøve at skabe miljøer, der gør at flere vil dyrke og blive inspireret af sporten.  
 
Vores budget og handlingsplan handler derfor overordnet om: 
 

• at fastholde og udvikle støtten til vores landshold, så vi kan blive ved med at skabe gode resultater 
og dermed synlighed ude i verden 

• at gøre DM i pool til et professionelt internationalt event der tiltrækker både elite og bredde 
• at fastholde og udvikle træningssamlinger, da det er et vigtigt redskab til at udvikle atleter i 

fridykningens verden, både elite og bredde 
• at arbejde strategisk på bedre forhold til dybdetræning i Danmark 

 
 
Poster på dette års budget: 
 
Transport og overnatning for udvalgsmedlemmer 
Posten skal dække de udgifter der måtte være på kørsel for ikke deltagende medlemmer i forbindelse med 
det åbne udvalgsmøde og DM i Pool der afholdes i marts hvert år.  
 
Fysisk udvalgsmøde 
Fridykkerudvalget sætter ikke penge af til fysiske møder, da vi afvikler møderne igennem Skype, hvorfor der 
i stedet er afsat penge til administration/telefonpenge. Vi vil dog gerne afholde et fysisk møde sidst på året 
som årsafslutning og for at vi kan ses fysisk. 
 
Fridykkerudvalgets hjemmesider 
Posten dækker over Fridykkerudvalgets hjemmesider hos one.com, danskfridykning.dk, dmifridykning.dk. 
 
Telefonpenge 
Telefonpenge for Fridykkerudvalgets medlemmer med 500 kroner per person. 
Udbetales sidst på året. 
 
Fridykkerudvalgets “stævnekasse” 
Der findes 2 “stævnekasser” som Fridykkerudvalget administrer. Disse kasser indeholder kamera, 
målebånd, stopure mm, så det er muligt for selv små klubber at holde et stævne uden videre udgifter til 
sådanne ting. 
 
Træningssamlinger/workshops på tværs af klubberne 
 
Klubbernes miljøer er fundamentalt for at fastholde bredden som elite i fridykkeraktiviteter. Derfor ønsker 
Fridykkerudvalget at arrangere træningssamlinger på tværs af klubberne, hvor erfaringsudveksling og 
inspiration kan opstå til optimering af klubmiljø.  
Dette vil også bidrage positivt til det nationale fællesskab som er vigtigt i forbindelse med afvikling af 
Danmarksmesterskabet eller andre arrangementer for fridykkere i Danmark.  
 
Ligeledes ønsker vi at kunne tilbyde workshops med erfarne instruktører der positivt kan bidrage til 
optimering af træning og inspiration til nye måder at optimere sporten på.  
 
Vi ønsker at så mange som muligt kan deltage, hvorfor deltagergebyret er 200 kr. pr. gang. 



 
Da der i forvejen er meget aktivitet på pool området har vi har valgt at afsætte penge til Hemmoor 
Kreidesee turen i Kristi himmelfartsferien fast, da det er fokuseret på dybdetræning og en populær tur for 
hele fridykker Danmark.  
 
DM i pool 
DM vil fremover være fast i Odense, da det giver det bedste adgangsforhold rent geografisk, samt 
overholder de regler der er, når der afholdes konkurrencer. 
Der arbejdes på at stævnet ikke bare er for danske atleter, men også for internationale. I budgettet er der 
antaget 40 atleter. 
 
DM i dybde 
Da DM i dybde pt. foregår ved at de danske atleters resultater ved sidste års udenlandske stævner danner 
grundlag for medaljerne. Derfor er det ikke et fysisk stævne, og posten dækker derfor udelukkende 
graveringer af medaljer 
  
3 internationale stævner 
For at fastholde de gode internationale resultater vores eliteatleter præsterer har vi valgt at støtte disse 
arrangementer (2 dybde og 1 pool) efter samme princip uanset hvor de afholdes. 
Der udtages 3 mænd og 3 damer på baggrund af deres præstationer året før, og de støttes med et beløb 
der svarer til ca. 50% af udgifterne til hotel, stævne og forplejning. 
 
Kommende års budgetter 
Ud over ovenstående poster, vil der fremadrettet blive arbejdet på ting som ikke er på budgettet i år, men 
får indflydelse på kommende års budgetter 
 
Uddanne dommerinstruktører - så vi er selvforsynende med dommere, og ikke er afhængig af dyr 
international undervisning. 
Bedre forhold for dybdetræning i Danmark - Der er indgået aftale om tilladelse til at bruge båd i Furesøen. 
Denne tilladelse vil vi bruge som løftestang til at bygge en fridykkerplatform i Furesøen og også arbejde på 
lignende forhold i Jylland 
DM i dybde som fysisk stævne – I stedet for at det kun er baseret på sidste års resultater, arbejdes der på at 
kunne afholde et DM på f.eks. Cypern eller Malta hvor forholdene er til det 
Landstræner – På sigt vil det være optimalt hvis vi havde en decideret landstræner til vores landshold. Det 
vil helt sikkert skabe endnu bedre atleter, og dermed resultater. 
 
Med venlig hilsen 
 
Fridykkerudvalget 
07/09/2019  -  Tommy Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teknisk Udvalg 
 
Formål 
Udvalget arbejder for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere, juniorer og instruktører på alle 
niveauer indenfor DSF. Udvalget skal gennem sit virke styrke interessen blandt forbundets medlemmer for 
erhvervelse af alle former for certifikater.  
 
Ligeså skal udvalget efter behov og i samråd med bestyrelsen, planlægge og gennemføre kurser eller anden 
uddannelsesvirksomhed for forbundets medlemmer. Udvalget varetager forbundets sikkerhedsmæssige 
forretninger, jævnfør Dansk Sportsdykker Forbunds vedtægter. 

Uddannelse og kvalitetssikring 
Det er vigtigt, at TU sikrer de opnåede resultater igennem stabilisering og kvalitetssikring, men samtidig 
bevarer udviklingen af nye tiltag. Det skal sikres, at udvalget til stadighed har de nødvendige kompetencer 
gennem fastholdelse og uddannelse af udvalgets medlemmer samt ved rekruttering af egnede kandidater. 
 
Teknisk Udvalg prioriterer i 2020 udvikling i det samlede antal certifikater i DSF ved følgende tiltag: 
 
Mål: 
Implementering af E læring som mulighed for fleksibel læring og hjælp til instruktøren 
Opdatering af teoriprøver der letter det daglige arbejde som instruktør 
 
Speciality kurser  
Færdiggørelse af igangværende speciality kursus isdyk og uddannelse af instruktører til Vrag-II for udrulning 
til hele forbundet 
 
Kommunikering af aktiviteter i TU og DSF kurser 
TU informerer om muligheder indenfor DSF/CMAS 
 
Arbejdsform 
Udvalget planlægger følgende udvalgsmøder til brug for arbejde i udvalget.  
Månedlige virtuelle skype møder 
Fysiske møder 2-3 gange årligt 
TU planlægger desuden med projekt arbejdsmøder til udvikling og videreudvikling af materialer og 
uddannelser, med deltagelse af både interne og eksterne.  Herudover virksomhed i forbindelse med 
planlægning, afvikling og evaluering af instruktør- og instruktørtrænerseminaret. 
Rekruttering af nye medlemmer til TU kan ske igennem inddragelse i praktiske projekter og direkte i 
udvalgets arbejde for at sikre involvering.  
Instruktører 
Teknisk Udvalg vil gerne sikre, at klubberne til stadighed har mulighed for at få uddannet instruktører på 
alle niveauer, så DSF skal råde over en stab af kompetente og motiverede instruktørtrænere. 
Afholdelse af et instruktørseminar, hver 18 måned, som næste gang afvikles i 2020. For at holde udgiften 
for klubber nede til instruktørseminaret holdes TU deltagelse ude af instruktørseminaret. 
 
Mål: 
Minimum 3 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt landet over 
1 stk. CMAS * instruktør kursus pr. år (A kursus) 
1 stk. CMAS ** instruktør kursus pr. år (B kursus) 
1 stk. Crossover kurser for ikke CMAS instruktører i klub 
1 stk. Fridykkerinstruktør pr. år 
1 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kurser pr. år  
1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus pr. år  
1 stk. Dykkerlederkurser (som kan rekvireres af klubber) 
1 stk. Snorkeldykkerlederkursus (som kan rekvireres af klubber) 
1 stk. instruktørseminar efteråret 2020 med deltagelse af ca. 130 instruktører (hver 18 måned) 
1 stk. Instruktørtrænermøde  
Afvikle CMAS 3 uddannelsen i DSF regi samt facilitere uddannelsen i klubberne 



Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber 
Kvalitetssikring 
Alle uddannelser konsolideres og kvalitet sikres løbende, samt efterleve bestemmelser i vores ISO-
certificering. Uddannelsesmaterialerne skal indeholde en rød tråd, der tager udgangspunkt i de nyeste 
standarder, hele vejen fra grundlæggende uddannelse til avanceret sportsdykning og videre i de tekniske 
kurser. Dette kræver en langsigtet indsats over flere år.  
Undervisningsmaterialer 
TU vil sikre, at klubberne til stadighed kan få undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Arbejdet med 
materialerne er meget langsigtet og det er derfor nødvendigt at foretage en langsigtet prioritering af 
udgivelserne.  
Det vigtigt at få konsolideret det eksisterende undervisningsmateriale men også digitale materialer 
 
Mål:  Udføre opdatering af CMAS *, ** og *** bøger  
Målsætning om at videreudvikle E-læring 
Udvikling af video materiale til en mere interaktiv e-læring 
Starte på indførelse af illustration af karrierestige i bøgerne 
Udvikling af kursusmateriale der understøtter snorkeldykkerbog 
 
Teknisk dykning 
Teknisk Udvalg arrangerer en workshop på instruktørseminaret i 2020 som skal sikre, at tekniske 
instruktører mødes inden for området for at skabe et netværk og sætte fokus på kvaliteten af færdigheder. 
Fokus er på hvordan TU kan hjælpe de tekniske instruktører, så også lokale områder uden tekniske 
instruktører kan få hjælp til uddannelse. 
 
Snorkeldykning 
Vi skal fortsætte arbejdet med uddannelse af snorkeldykkerinstruktører med fokus på at skabe 
selvstændige og erfarne instruktører. Det skal blive nemmere at uddanne snorkeldykkere ved hjælp af 
opdateret uddannelsesmateriale. 
 
Fridykning 
Sat i bero i TU i indtil der opstår en efterspørgsel. 
 
Sikkerhed 
TU skal fortsat varetage og udbygge aktiviteterne omkring sikkerhed. Det prioriteres at episoder og ”tæt på 
hændelser” bliver kendt igennem bl.a. Sportsdykkeren og brugt som læring i forhold til at opnå større 
sikkerhed i forbindelse med dykning i DSF regi.  
 
Mål: 
Deltagelse i relevante råd og prioritering af sikkerhedsarbejdet. 
Vedligeholdelse af ”Vejledning til sikkerhedsregler” 
TU vil vurdere behovet for og nødvendigheden af lægeundersøgelsen 
 
Kommunikation i TU 
TU ønsker at være synlig for medlemmerne i Dansk Sportsdykker Forbund og i øvrigt profilere sig gennem 
beklædning til instruktører og trænere.  
Kommunikation skal tilpasses målgrupperne. TU ønsker at øge informationsflow omkring TU’s arbejder til 
omverdenen.  
Mål: 
Indlæg i hvert nummer af Sportsdykkeren  
Styrke dialogen med klubber og instruktører gennem mail og sociale medier(Facebook). 
Opdatere og distribuere DSF’s uddannelsesstruktur. 
 
Nicholai Vesterløkke 
Formand Teknisk Udvalg 
 



Biologiudvalget 
 
Planen indeholder elementer, som DSF-Bio ønsker at overveje, planlægge, udvikle eller afvikle fremover. 
 
CMAS Scientific Certificates: 
CMAS udbyder bl.a. følgende naturvidenskabelige certificater: Marine Biology,  Freshwater biology, 
Underwater Geology, Ocean Discovery, og Oceanology. Der er også et par undervands- arkæologikurser. 
 
DSF-Bio ønsker at afholde kurser i ovennævnte disipliner for deltagere fra en klub eller et åbent forum fra 
flere klubber. 
 
DSF-Bio har instruktører til Marine Biology, Freshwater Biology, Ocean Discovery og Oceanology. Men kun 
Marine Biology-kurset er fuldt udviklet. DSF-Bio vil på sigt uddanne nye instruktører.  
 
DSF-Bio ønsker på sigt at udvikle CMAS Freshwater, Geology og Ocean Discovery.  
 
DSF-Bio ønsker at videreudvikle Marine Biology og Marine Biology - Coral-Reef special.  
 
DSF-Bio ønsker at videreudvikle kurser i samarbejde med forbund i andre lande, f.eks. med Svenska 
Sportdykarförbundet. 
 
DSF-Bio vil også gerne udvikle et nyt kursus som fremtidigt kan blive et CMAS kursus i Marine Biology Junior 
beregnet til ungdom. Et kursus som f.eks. kan være et tilbud på Ungdoms-sommerlejren, eller i klubber 
med mange Ungdom’s fridykkere. 
 
Events: 
Sommertogt i Kattegat.  
Et togt i 5-7 dage i Kattegat med dykning på forskellige bundtyper, f.eks stenrev, mudderbund, vrag, 
klippegrund, lerskrænter m.fl. Togtet kan kombineres med CMAS kursus i Marin Biologi. 

 
Rødehavstur. 
 Et togt til Rødehavet i Egypten med dyk på mange forskellige koralrev og overgroede vrag. Togtet kan 
kombineres med CMAS kursus i Marin Biologi ”Coral Reef Special”. 

 
Tag en biolog med på dykkertur (Lån en biolog). 
 En biolog tager med på klubdyk, og ved debriefing snakker vi om, hvad vi har set på turen. 

 
Klubbesøg.  
DSF-Bio+DSF-Tu+DSF-Ar+DSF-Uu tager på klubbesøg, snakker med klubben om relationen til DSF og 
præsenterer DSF’s tilbud, både ungdoms-, teknisk- og videnskabs-tilbud.  

 
Dykkertræf. 
 DSF-Bio deltager i events, som f.eks DSF-dykkerudvalg arrangerer. Tilskud til et træf som f.eks ”Vrag og 
natur ved Langeland” kan være foredrag og vandpjask med bestemmelse af dyr m.m. 
 
Organisatorisk og administrativ Planlægning 

• Styring af arbejdsopgaver, møder og arbejdsmøder.  
• Finde egnet iillustrationsmateriale og lave aftaler om brugstilladelser. 
• Fremstille kursusmateriale. Lave forbedringer på kursusmaterialer. 
• E-læring. Omforme dele af kursusmateriale til e-læringsbrug. Herunder videooptagelser af foredrag 

og interaktiv læringskontrol. 
 

 
 
 



Praktisk planlægning og styring af kurser, ture og events. 
Lav annoncering. Find deltagere. Find lokationer. Lav aftaler. Styring af medhjælpere. Administrer økonomi. 
Plakater og annoncerings-pdf: Lav annoncering m.m. for kursus/foredrag. 
Fremstil materialer som f.eks udprint og indbinding. Planlæg forplejning og indlogering.  

 
Undervisningsmateriale til kurser og events 

• Foredrag: Undervandsbiologi i Danmark: 
Præsentation: Indsæt flere små videoklip 

• Foredrag: Koralrevsbiologi 
Præsentation: Indsæt flere små videoklip 

• Foredrag: Kursustilbud fra DSF-Bio 
Plakater: Plakater med opfordring til at melde sig til kursus. 
Præsentation: Oversigt, Klip fra kruser og Events. 
E-læring: omform præsentationen til e-læring. Kan sendes til klubber, som kan vise dem på 
klubaften.  

• DSF-Bio kursus: ”Opdag Havet” eller Marin Biologi Junior: 
Plakat: Oversigt over et kursus på ungdomslejren. 

• CMAS Marin Biologi: 
Håndbog: Lav håndbog om og fjern unødigt materiale samt indsæt nye afsnit. Især bør de 
systematiske rækker gøres bedre. F.eks. ved at udvælge et mindre udsnit af de acordate rækker. 
Håndbog: Nye afsnit kan være biotop-beskrivelser: ålegræseng, tangskov, sandbund, skalgrus, 
stenbund, klippe, blødbund (5 typer), dybtliggende hårdbund/vrag, lerskrænter (Lillebælt). 
Håndbog: Tilføj nye afsnit med mange fotos af arter, eller indsæt/køb 
KlasMalmberg:LivetUnderYtan 
Præsentation: Fjern ubrugelige ppt slides. Indsæt nye bedre slides, og tilføj mange små illustrative 
videoklip. 
Præsentation: Lav interaktiv læringskontrol og/eller indsæt mange mindre gruppeopgaver f.eks. til 
10 minutter. 
e-læring: omform dele af præsentationen til e-læring. 

• CMAS Marin Biologi ”Coral Reef Special”: 
Håndbog: Foreslå afsnit fra: Angelo Mojetta: The Coral Reef 
Kursusmappe: 
Præsentation: 
Lab_øvelse: Se på koraller i lup og miikroskop. 
Opgaver: Lav opgaver med parring af tegning, foto og navn (DK-Eng-Latin) 

• CMAS Oceanology/Ocean Discovery: Håndbog, kursusmappe, præsentation. 
• CMAS Ferskvandsbiologi: Håndbog, kursusmappe, præsentation. 
• CMAS undervandsgeologi: Håndbog, kursusmappe,præsentation. 
• CMAS kursus på andre sprog: 

Oversæt kursusmateriale til andre sprog, f.eks norsk, svensk, engelsk… 
Lave navnelister med sammenligning af Latin, Dansk, Norsk, Svensk. Kan f.eks dække: 
Moen & Svendsen: Dyreliv i Havet, Malmberg: Livet Under Ytan, Lieske & Myers: Coral Reef Guide: 
Red Sea. 
 

Persongalleri i DSF-Bio: 
Medlemmer: 
Hans Jessen Hansen, René Andersen, Signe Andersen, Pia Sølvstrand, Martin Viggo Pedersen og Anders 
Østergård. 
 
Adjungerede medlemmer: 
John Andersson 
Potentielle medlemmer: 
/ver. August 2019, v. Hans 
 
  



Fotoudvalget 
 
Visioner 
 
Udvalget vil gerne understøtte de mange nye fotografer, der findes ude i de enkelte klubber, og som ofte 
opgiver fotograferingen efter nogle år på grund af manglende kendskab til teknik, muligheder, motivvalg 
mv.  
Udvalget vil endvidere arbejde for eliteudviklingen af de undervandsfotografer, der ligger i top 10 samt 
udbrede kendskabet til udvalgets fototræf og –kurser. 
Interessen for dykning og undervandsfotografering skal øges gennem kommunikation og information. 
 
Handlingsplan 
 
Fototræf:  
 
Der er et stadigt behov for, at interesserede UV-fotografer kan få lidt information om UV-fotografering, prøve 
at tage nogle billeder, hvorefter de gennemgås med gode råd og konstruktiv kritik.  
Udvalget har planer om to arrangementer, et i Jylland og et i Københavnsområdet. De skal løbe af stabelen 
samme dag og være et ”åbent hus arrangement” uden tilmelding, men hvor alle kan komme, deltage i et 
fotodyk og efterfølgende få en hyggelig snak om fotografering, billederne og udveksling af tips og fiduser. 
Gennem fototræffene får udvalget kontakt til nye fotografer, som ikke tidligere har markeret sig i forbundet.  
 
DM I UV-foto:  
 
Fotoudvalgets største aktivitet er Danmarksmesterskabet i undervandsfotografering. Dette mesterskab 
afholdes hvert år og er ud over selve konkurrencen et forum, hvor sidste nye teknik, tendenser i udlandet, samt 
oplysninger om internationale konkurrencer udveksles. DM er for udvalgte fotografer, der på forhånd har 
kvalificeret sig til at deltage. 
Dansk Sportsdykker Forbund sender undervandsfotografer til internationale konkurrencer, og et godt resultat 
ved DM er en afgørende faktor for at kunne blive officiel repræsentant for DSF, dette er uanset om forbundet 
skyder penge i det eller ej.  
 
WM I UV-foto:  
 
Mesterskabet afholdes i 2021 i XXXX vi planlægger at sende to fotografer og to assistenter til konkurrencen 
(der hensat penge til 2021). 
 
Fotokursus.   
 
Fotoudvalget vil i 2020 forsøge at afholde mindst to kurser til level 1 fotobevis. Placeringen og tidspunktet for 
kurserne er ikke fastlagt endnu, men de gennemføres i samarbejde med klubber, der ønsker dette. 
 
Mvh. 
Søren Petersen 
 
 
 
 
  
 
 
 



Dykkerudvalget 
 
Budgetanmodning.  
Støtte til arrangementer. 
 
Formålet for udvalget er at fremme et bredt samarbejde mellem de danske dykkerklubber som er medlem 
af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). Målgruppen er dykkere med interesse for vragdykning. Udvalget kan 
rådgive og give økonomisk støtte til events. 
 
For at opnå støtte skal der fremsendes et budget på eventet, som er udførligt og overskueligt med anførsel 
af deltagerantal og deltagernes DSF-medlemsnumre. Alle events skal være med på udvalgets kontoplan for 
året hvor eventet afholdes, det betyder, at eventet skal anmeldes og godkendes af forbundsbestyrelsen.  
 
Det er forbundsbestyrelsen der afgøres hvor meget tilskuddet der gives pr. medlem  
Der vil ved events eller arrangementer tilstræbes at der deltager mindst en person fra dykkerudvalget. 
 
Ved de tiltænkte dykkerevents er det naturligvis et krav at det er muligt for alle DSF-medlemmer og kun 
DSF-medlemmer at deltage, dykkere der ikke er medlem kan indmelde sig i DSF og deltage, hvis deres 
dykkermæssige kvalifikationer tillader dette. 
 
Der kan ydes støtte til brændstof til både, afgifter til slæbesteder, broafgifter og indkvartering m.m. 
 
For at opnå støtte fra udvalget skal der søges til specifikke events der fremmer samarbejdet DSF klubberne 
imellem, der skal fremsendes en beskrivelse af eventet med lokation og formål. Alle tilmeldinger skal gå via 
forbundskontoret, det samme gør sig gældende for betaling for eventet. 
 
Der skal udsendes invitationer til klubberne. Disse kan udsendes på mail af sekretariatet i DSF. Eventet skal 
oprettes forbundets hjemmeside samt - hvis muligt – via ”Sportsdykkeren”. 
 
Der skal minimum deltage 25 medlemmer fra 3 forskellige klubber for at kunne opnå støtte, 
arrangementerne vil blive vurderet og  godkendes af dykkerudvalget. 
 
Ansøgning skal være udvalget i hænde senest 3 måneder før afholdelsen, der vil så kunne gives en forhånds 
godkendelse hvis alle krav for eventet opfyldes. 
 
Støtten vil køre efter en fordelingsnøgle som er 79 % egenbetaling og 21% støtte forbundet. 
dog vil der maksimalt kunne ydes kr. 300,00 pr. deltager. 
 
Støtten vil gives til dækning af udgifter der omhandler transport af både samt brændstof, bropenge, færge, 
slæbesteder mm.  
 
Vi vil at lave klubbesøg og fortælle om mulighederne for at søge støtte og hjælpe til med gode råd om 
afholdelse af arrangementer og events. 
 
Vi ønsker at støtte op om aktiviteter der handler om vores havmiljø, såsom strandrensning (i vandet) 
oprensning af plast og lignende i vores havne, på samme vilkår som dykkerevents med støtte til bådene der 
deltager og måske lidt pølser til grillen. 
 
Vi ønsker os en portal på DSF`s hjemmeside hvor klubberne kan lægge deres overskuds pladser op så 
dykkere fra andre klubber kan deltage, dette vil give muligheder for at klubberne får gennemført flere 
bådture da de vil kunne fylde bådene op. 
 
Dykkerudvalget ansøger om et budget på 75000,00 kr. til støtte til arrangementer i 2020, der påtænkes at 
støtte 4-5 events og derudover 10.000,00 kr. til transport til klubbesøg mm. 
 



Al økonomi skal foregå gennem DSF så deltagerbetaling indbetales på forbundets konto og ligeså udbetaler 
forbundet til de respektive klubber der arrangerer eventene, så vil der altid være et gennemskueligt 
overblik på omkostningerne. Der vil kunne udbetales et mindre aconto beløb til arrangørerne som så 
hæfter for indsendelse af endeligt regnskab og ved at medsende relevante bilag. 
 
Eventuelt overskud tilbagebetales til forbundet som vil indsætte dette på dykkerudvalgets konto til andre 
events. 
 
Med venlig hilsen 
Dykkerudvalget 
Heinrich bay 
 



BUDGETFORSLAG 2020
 
Indtægter
Danmarks Idrætsforbund 736.000
Danmarks Idrætsforbund 236.000
DSF Kontingent 1.980.000
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren" 50.000
Overskud af salg 150.000

Indtægter i alt 3.152.000

Omkostninger
Udvalg
Ungdomsudvalget 135.000
UV-Jagtudvalget 90.000
UV-Rugbyudvalget 150.730
Fridykkerudvalget 113.500
Teknisk Udvalg 132.500
Teknisk Udvalg kurser 20.800
Biologiudvalget 15.000
Fotoudvalget 38.500
Dykkerudvalget 50.000
Redaktion 30.000
Sportsdykkeren 220.000
Administration
Bestyrelsen 78.000
Øvrige udvalg og arb.grupper 198.100
Medlemsudgifter 64.500
Sekretariat 179.350
Personaleudgifter 891.600
Materiel 75.600
Forsikringer 659.099

Omkostninger i alt 3.142.279

Resultat 9.721

  



UNGDOMSUDVALGET
 
Møder
Udvalgsmøder 10.000
Arbejdsmøder 8.000

18.000
Sekretariat
Telefon 8.000

8.000
Sommerlejr uge 27
Ophold camp. 55.000
Forplejning 62.000
Rejse ledere 16.000
Transport udstyr 41.000
Deltagerbetaling -132.000
Bustransport 35.000
Intern transport 1.000
Brændstof både 3.000
Vedligehold materiel 2.000
T-Shirts 11.000
Præmier/Pokaler 2.000

96.000
Juniorlege 
Ophold/forplejning 17.000
Transport ledere 8.400
Svømmehal 3.200
Præmier 1.000
Deltagerbetaling -21.600
 8.000

Juniortræf Silkeborg  
Ophold og forplejning 9.000
Transport ledere 4.000
Deltagerbetaling -8.000

5.000

 135.000
 

  



UV-Jagtudvalget

Udvalgsmøder 2.000

Sekretariat
Kontorartikler 1.000
Telefon 4.000

5.000
DSF Mesterskab
Udgift 62.500
Deltagerbetaling 75  x 700 -52.500
 10.000
Udtagelsesstævne
Udgift 23.800
Deltagerbetaling 24 x 700 -16.800
 7.000
Nordisk Mesterskab Finland  
Udgift 52.500
Egenbetaling 13 x2.500 -32.500
 20.000
VM Italien  
Udgift 30.000

 30.000

Kredsmesterskaber
Kreds Sjælland 2.000
Kreds Fyn 2.000
Kreds Jylland 2.000

6.000

Øresund Scorpene Cup  
Udgift 100.000
Egenbetaling 150 x 600 -90.000
 10.000

90.000

  



UV-RUGBYUDVALGET
Møder
Årsmøde 0
Udvalgsmøder 0
 0

Dommer, Champions Cup, Berlin, Tyskland, 27.11-29.11. 4.000

Turneringer og udstyrs vedligeholdelse  
DM Herrer 5.000
Udstyrs vedligehold 5.000
 10.000
Træningssamlinger Herrer - 3 træningssamlinger - ca. 20-25 deltager
Kørselsgodtgørelse/tog/bro/Halleje Frankrigsgade 1 gang 7.000
Kørselsgodtgørelse/tog/bro/Halleje Odense 1 gang 8.000
Kørselsgodtgørelse/tog/bro Hadsund 1 gang 10.000

25.000
Træningssamlinger Damer - 4 træningssamlinger - ca.15-20 deltager
Kørselsgodtgørelse/tog/bro/Halleje 3 gange a 4.333 13.000

13.000
NM-herrer og damer, Stavanger, Norge 28.02 - 01.03.
Deltagergebyr NOK 3.000 pr. hold 4.500
Fly 35 personer a kr. 1.600 + transport til København 71.600
Hotel og forplejning 36.630
Transport til og fra lufthavn 5.000
Deltagerbetaling (30deltagere a kr. 1.250) -37.500
Nye træningsdragter 0
Sponsorer -10.000

70.230
Udenlandsk cuo. Damer - ukendt sted
Transport og ophold 0
Deltagerbetaling (15 deltagere a kr. 500) 0
Sponsorer 0

0
Træningssamlinger U21 Herrer - 5 træningssamlinger - ca. 15 deltager
Kørselsgodtgørelse/tog/bro 5 gange a kr. 3.000 15.000

15.000
U21 - mesterskab
Hotel og forplejning 20.000
Transport til stævnet 5.000
Halleje, 2 dage a 3.000 6.000
Diverse omk. Til afholdelse af stævnet 5.000
Deltagergebyr 1.500 pr. hold (modtages fra 5 hold) -7.500
Deltagerbetaling (15 deltagere a kr. 1.000) -15.000

13.500

I alt 150.730

  



FRIDYKKERUDVALGET
Sekretariat
Transport udvalgsmedlemmer til møder 4.000
Fysisk arbejdsmøde - Årsafslutning 5.000
Fridykkerudvalgets hjemmesideHjemmeside 2.500
Telefonpenge. 6 udvalgsmedlemmer 3.000
Udvalgets stævnekasser 10.000

24.500

Træningssamling på tværs af klubberne
60 deltagere. 200,00 pr. person -6.000
Ophold - Forplejning - Svømmehalsleje 30.000

24.000
DM i Pool
Svømmahalsleje og livredder 2.000
Officials 5.000
Tshirts til offecials 10.000
Forplejning 6.000
Transport dommere, læge og sikkerhedsdykkere 8.000
Medaljer 2.000
Deltagerbetaling 40 stk -24.000

9.000
DM Dybde
Medaljer 2.000

2.000

Samlet EM/VM Pool CMAS
Hotelophold, forplejning, stævne 42.000
Egenbetaling. 6 atleter a 3.500 -21.000

21.000
Samlet EM/VM Dybde
Hotelophold, forplejning, stævne 42.000
Egenbetaling. 6 atleter a 3.500 -21.000

21.000
Samler EM/VM Dybde AIDA
Hotelophold - Forplejning - Stævne 42.000
Egenbetaling. 7 atleter a 4.000 -30.000

12.000

 
113.500

  



TEKNISK UDVALG

TU udviklingstiltag, handlingsplan, budget og rep.møde 25.000
Årligt Instruktørtrænermøde 25.000
Arbejdsmøder og opfølgning på projekter decentralt 6.000
Instruktørseminar 23.000
Møder og seminaer 79.000

Sekretariat
Kontorartikler 1.000
Porto 500
Telefongodtgørelse 12.000
Repræsentation 3.500
IT 4.000
Netværksdrev 500

21.500
Instruktørudgifter
Instruktørpleje for frivillige instruktører 9.500

9.500

Klubservice
Udvikling af nye teoriprøver CMAS *,**, Nitrox og Adv. NITROX 2.500

2.500

Vedligeholdelse
Indkøb af lærebøger 550
Nye kursuskasser 1.000

1.550
Fornyelser og udvikling
Udvikling af Central DSF CMAS *** kursus 0
Udvikling af E-læring ADV Nitrox 0
Implemetering af E-læring CMAS *, Rec. Trimix og Nitrox uddannelserne 5.000
Digitalisering af kvalitetsikring 0
Udvikling af specialies jf. handlingsplan 2020 10.450
Profilbeklædning 3.000

18.450

Teknisk Udvalg 132.500

  



TEKNISK UDVALG. KURSER
Instruktørseminar
Porto 1.000
Formøde 6.000
Repræsentation og gaver 20.000
Uforudsete udgifter 900
Konferencegebyr/middag 110.000
Foredragsholder 15.000
Program m.m. 5.700
Deltagerbetaling uden middag 90 stk. a 1.100 -88.000
Deltagerbetaling med middag 50 stk. a 1.400 -70.000

600
A-Kursus optagelsesprøve
Decentrale optagelsesprøve til CMAS 1 instruktørkursus 3.000

A-Kurser M1
Certifikater 600
Ophold 30.200

Inst.Kørsel 10.000
Inst. Godtgørelse 10.500
Mat. Transport 1.000
T-shirt 800
Deltagerbetaling 8 x 5.000 -40.000
 13.100
B-Kurser M2
Certifikater 1.600
Ophold 20.000
Kutter 8.000
Inst.Kørsel 6.000
Inst.Godtgørelse 6.000
Materiel transport 2.200
Foredragsholder 200
T-Shirt 800
Deltagerbetaling 8 * 5.000 -40.000
 4.800
Snorkelinstruktør 1*
Certifikater 2.400
Inst. Kørsel 3.500
Ophold 1.500
Inst. Godtgørelse 2.500
T-Shirt 1.200
Deltagerbetaling 12 * 850 -10.200

 900

  



Snorkelinstruktør 2*
Certifikater 800
Ophold 1.600
Inst. Kørsel 3.600
Inst. Godtgørelse 3.800
Deltagerbetaling 8 * 1200 -9.600
 200

Snorkel dykkerleder
Certifikater 600
Ophold 1.600
Inst. Kørsel 3.600
Instruktør godtgørelse 3.800
Deltagerbetaling 8 * 1.200 -9.600
 0

Dykkerlederkurser
Ophold 6.000
Inst. Kørsel 3.000
Inst godtgørelse 5.600
Mat. Transport 1.000
Certifikater 600
Deltagerbetaling 8 * 2.000 -18.000

 -1.800
Fridykkerinstruktør
Certifikater 900
Ophold 2.500
Transp. Instruktør 5.000
Inst. Godtgørelse 6.000
Deltagerbetaling 12 * 1.200 -14.400

0
Centralt CMAS *** kursus 
Certifikater 1.200
Inst.Kørsel 6.000
Båd materiel 1.000
Instruktørgodtgørelse 4.000
Forplejning / overnatning 9.400
Deltagerbetaling 6 * 3.600 -21.600

0
Crossover
Inst. Kørsel 4.000
Inst. Godgørelse 4.000
Forplejning / overnatning 2.000
Certifikater 800
Deltagerbetaling 4 *1.200 -10.800

0

Teknisk Udvalgs kurser 20.800

  



BIOLOGIUDVALGET
 
Møder
Udvalgsmøder 5.000
Udvalgsmøder i alt 5.000

Koralrev Biologi, Teori, 18 deltagere, 2 dage
Transport ledere 5.000
Materialer 1.500
Lokale 1.250
Akvariebesøg 2.250
Forplejning 5.000
Certifikater 3.800
Deltagerbetaling 18 a 250 -22.500
Instruktørvederlag 7.600
Koralrev Biologi, Teori i alt 3.900

Koralrev Biologi, Egypten Togt, 18 deltagere 7 dage
Transport ledere 6.000
Materialer 500
Turudgift 220.500
Deltagerbetaling ledere -1.000
Ekstra bagage 2.000
Deltagerbetaling -228.000
Koralrev Biologi, Togt i alt 0

Kattegat Biologi, Teori, 10 deltagere
Transport ledere 5.000
Materialer 1.500
Lokale 1.250
Forplejning 5.000
Certifikater 2.000
Deltagerbetaling 10 a 1.350 -13.500
Kattegat Biologi, Teori i alt 1.250

Kattegat Biologi, Togt, 10 deltagere 4 dage
Transport ledere 3.000
Materialer 500
Turudgift 30.000
Forplejning 5.000
Deltagerbetaling ledere -1.000
Deltagerbetaling -40.000
Kattegat Biologi, Togt i alt -2.500

  



Lillebælt MarinBiologi, Dyk og teori 6 dage
Transport ledere 5.000
Materialer 1.500
Lokale 1.250
Forplejning 5.000
Certifikater 2.000
Deltagerbetaling -24.000
Bådudgifter 3.000
Instruktørvederlag 4.000
Lillebælt MarinBiologi, Dyk og teori 7 dage i alt -2.250

Forberedelser til kursus
Udarbejdelse af materiale til "CMAS Scientific"  kurser
CMAS Marine Biology 800
CMAS Marine Biology "Coral Reef Special" 800
Marine Biology "Junior" UngdomsLejr 400
Freshwater Biology 200
Ocean Discovery / Oceanology 1.200
Transport 1.000
Fotoindsamling 300
Udarbejdelse af materiale til "CMAS Scientific"  kurser i alt 4.700

Weekend Safari  "Vrag og natur" 3 dage
Transport 2 ledere 3.000
Bidrag til brændstof og havneudgifter 0
Lokale 0
Forplejning 2 ledere 2.500
Deltagerudgifter 12.000
Deltagerbetaling 10 a 1.800 -18.000
Foredrag "Salt,strømforhold og biologi ved Langeland" 0
Bio-post med levende dyr og lupper: "Hvad ser vi på bunden" 500
LangelandSafari 2018 "Vrag og natur ved Langeland" i alt 0

Marine Biology "Junior" UngdomsLejr 5 dage
Transport 2 ledere 3.200
Marine Biology "Junior" UngdomsLejr i alt 3.200

Klubbesøg
Diverse 1.500

1.500

Lån en Biolog 200

Totalt til 2020 15.000

  



FOTOUDVALGET

Møder
Udvalgsmøder 2.000

2.000
Sekretariat  
Kontorartikler 500
Telefon 0
 500

 
Fototræf 500

 
DM UV-Foto
Ophold og forplejning 22.000
Transport 5.000
Diverse 500
Deltagerbetaling   750,00 -12.000

15.500

VM
Hensættelse til 2021 20.000

20.000

38.500

DYKKERUDVALGET
Valgsafari 74 deltagere 22.200
Til kommende godkendte arrangementer. Godkendt af dykkerudvalget 27.800

Udgift 50.000

  



REDAKTIONSUDVALGET
Redaktionen
Redaktionelle møder 6.000
Porto 500
Telefon 6.000
IT veligehold 1.500
Artikler/kørsel 8.000
Artikler andre udgifter 8.000
Redaktionen total 30.000

SPORTSDYKKEREN
Blad nr. 1. 32+4 sider
Trykning 20.500
Grafisk arbejde 21.250

41.750
Porto 39.000
Annonceindtægter  -31.000
Provision  5.000

54.750
Blad nr. 2. 32+4 sider
Trykning 20.500
Grafisk arbejde 21.250

41.750
Porto 39.000
Annonceindtægter  -31.000
Provision  5.000

54.750
Blad nr. 3. 32+4 sider
Trykning 20.500
Grafisk arbejde 21.250

41.750
Porto 39.500
Annonceindtægter  -31.000
Provision  5.000

55.250
Blad nr. 4. 32+4 sider
Trykning 20.500
Grafisk arbejde 21.250

41.750
Porto 39.500
Annonceindtægter  -31.000
Provision  5.000

55.250

 220.000

  



ADMINISTRATION, MØDER MM
 
Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder 30.000          
CMAS Generalforsamling 10.000          
DIF møder 5.000            
Bestyrelsen til udvalgsmøder 6.000            
Uforudsete møder 10.000          
Udstilling  promotion 10.000          
Telefon 7.000            
 78.000          
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Repræsentantskabsmøde 115.000       
Repræsentation/Gaver 3.000            
Revision 37.000          
CMAS Europa 10.000          
CMAS Sekretærudgifter 3.000            
Arbejdsgruppe under Appeludvalget 7.100            
Lægefagligt udvalg 3.000            
Hjemmeside (Kommunikation) 20.000          
 198.100       
Medlemsudgifter
Medlemskort 15.000          
Medlemskort forsendelse 6.500            
Klubrepræsentation 8.000            
PR og Forsendelse af udstilling 10.000          
Dobbelt medlemskab DSF 10.000          
Foreningsbesøg 15.000          
 64.500          
Sekretariat
Husleje 84.000          
Kontorartikler 10.000          
Porto 5.000            
Gebyrer 2.000            
DR Medielicens 1.100            
Forsikringer 15.000          
Telefon 18.000          
Kontingent DIF og CMAS 23.000          
Kontingent CMAS Europa 2.300            
Kontingent EUF 1.600            
Vedligeholdelse IT, inventar m.m. 6.850            
Vedligeholdelse programmer 10.000          
Diverse administration 500               
 179.350       
Personaleudgifter
Gager 875.000       
ATP arbejdsgiver 4.600            
Financieringsbidrag 8.000            
Personaleomkostninger 4.000            
 891.600       

  



MATERIEL
Materiel
Husleje 50.000
Vedligeholdelse 7.000
Forsikring/Vægtafgift 600
Transport 18.000

75.600

FORSIKRINGER
Forsikringer
DIF kollektiv   33.000
DSF Dykkerforsikring 626.099

 659.099
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