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Årsberetning DSF for året 2014 

”Mangfoldighed” 
 
Dansk Sportsdykker Forbund er en samling af mange forskellige mennesker og flere 
forskellige interesser. Der er dem der konkurrerer på både nationalt- og internationalt 
niveau, nogen der vender gamle stumper på havbunden og håber det er et levn fra fortiden, 
nogen der foreviger den fantasiske verden under overfladen og så er der resten der ”bare” 
vil være under vandet og nyde de store oplevelser der gemmer sig her.  Fælles er, at vi alle 
holder af at være under vandoverfladen.  
 
DSF favner bredt og der er forskellige måder og tilgange til hvordan man opfatter og 
benytter tilknytningen til forbundet.  
 
Forbundet er til for medlemmernes skyld og det er op til medlemmerne at være med til at 
bruge de tilbud der skabes med stor iver og entusiasme fra de frivillige i de forskellige 
udvalg.  
Udvalgene består af frivillige der brænder for et bestemt område indenfor dykning og det er 
udvalgene der planlægger, budgetterer og gennemfører aktiviteterne. Det er også gennem 
udvalgene, at vi fordeler de økonomiske midler der er til rådighed i forbundet.  
 
Det er udvalgene der skaber aktiviteterne i forbundet. Mangfoldige aktiviteter der giver alle 
klubberne og deres medlemmer mulighed for at opleve, træne, udøve og konkurrere i 
forskellige discipliner. I 2014 var der mange gode aktiviteter til glæde og gavn for rigtig 
mange og det er bare at gribe mulighederne når de er der, melde sig til og komme ud og 
opleve mere og måske lærer noget nyt.  
 
Vi ønsker og arbejder fortsat for, at DSF, i endnu højere grad, bliver det oplagte 
samlingspunkt for alle der har en interesse for og aktiviteter der finder sted under 
overfladen. Derfor arbejder vi meget med at få flere klubber og formentlig også andre typer 
af klubber ind under forbundets vinger. For vi har igennem mange år vist, at vi kan udrette 
store ting når bare vi arbejder sammen og står sammen.  
 
”Vi skal være flere” 
  
Konkurrencen på ”fritids” markedet er stor og der er en tendens til at flere og flere vælger 
enten at dyrke deres sport uorganiseret eller organiseret på en anden form end den 
traditionelle form vi arbejder med i DSF.  
Det er en stor trussel også for DSF og vores medlemmer. Hvis der ikke er tilgang i klubberne 
så mærker vi det selvfølgelig også. Vi ligger fortsat nogenlunde stabilt med hensyn til 
medlemmer (antal klubber) men der er lidt større svingninger når medlemmernes 
medlemmer skal opgøres. Her kunne vi godt tænke os at vi bliver flere.  
Vi arbejder hele tiden på at gøre det attraktivt at være med i forbundet og der er også 
kommet flere gode tilbud og muligheder til klubberne her kan vi bl.a. nævne aftale omkring 
trykprøvning af flasker, kompressoreftersyn og der er flere spændende nye og forbedrede 
aftaler på vej. Udfordringen er, at vi skal være bedre til at få det kommunikeret bredt ud så 
alle får det af vide.  
Det er ikke nok at vi internt går og er tilfredse med alle vores konkurrencer, arrangementer, 
klubbesøg mm hvis det kun er os selv der hører om det.  



2 
 

 
 
”Konkurrencer” 
 
2014 var et år med mange spændende konkurrencer og der blev kæmpet både nationalt og 
internationalt i alle vores konkurrencediscipliner.  
 
Internationalt har vi også haft atleter ude for at repræsentere forbundet og Danmark. Både 
U21 drenge- og pigeholdet vandt sølv ved de åbne U21Europamesterskaber i 
undervandsrugby i Tyskland – det er da super flot. Derudover blev det desværre ikke til helt 
så mange medaljer af ædel karakter som vi havde håbet på. 
Men vi har endnu engang vist at vi kan blande os i topstriden og når vinden er i vores retning 
og det hele flasker sig så skal vi nok få flere medaljer i hus.   
 
”Alle os andre” 
 
I 2014 har der været en bred pallette af forskellige tilbud til ”alle os andre” der ikke hopper i 
vandet med konkurrence for øje.  
Flere udvalg har tilbudt forskellige arrangementer og de fleste er blevet afviklet med stor 
succes. 
Vi har stadig noget af det bedste undervisningsmateriale tilgængeligt for stort set alle vores 
kurser og der bliver konstant arbejdet på at udvide paletten af kurser. Der gøres også et 
stort arbejde for at sikre, at alle vores aktiviteter dyrkes så sikkert som overhoved muligt og 
nye tanker eller måder at gøre tingene på bliver løbende implementeret i alle vores 
aktiviteter.  
 
”49 år er gået” 
 
I 2014 var det 49 år siden forbundet blev stiftet – det betyder at vi i 2015 kan fejre vores 50 
års jubilæum. Det er nu ikke så ringe endda og slet ikke når vi igen i år kan se tilbage på et 
2014 med mange gode oplevelser for alle. Det kan godt være at det er udvalgene der skaber 
aktiviteterne med hvis det ikke var for alle jer derude i klubberne og jeres deltagelse så var 
det ikke blevet til så meget- så en stor tak til alle der har deltaget, trænet, øvet og givet sig 
selv til det yderste for at vi kunne fejre et godt resultat eller kalde et arrangement for en 
succes.  
 
Vi sætter stor pris på alle jer frivillige der på det ene eller andet niveau er med til at få 
tingene til at fungere. Uden jeres hjælp og entusiasme ville vi ikke komme nogen steder.  
Der skal derfor lyde en stor tak til alle i bestyrelsen, udvalgene, diverse arbejdsgrupper, 
klubformænd, kasserer, bestyrelsesmedlemmer i klubberne og alle jer andre der er med til 
at skabe rammerne for alle aktiviteterne der har fundet sted i løbet af året.  
 
Der skal selvfølgelig også lyde en tak til vores 2 ansatte på kontoret der igen i 2014 har 
sørget for at alle regninger er blevet betalt og der er styr på de ting der skal være styr på.  
 
God fornøjelse til alle i 2015 – lad os alle gøre året til et stort fest år hvor vi med stolthed og 
glæde vil fejre at forbundet har 50 års jubilæum - vi glæder os til at se jer alle derude et eller 
andet sted og i særdeleshed rigtig mange af jer når vi skal fejre forbundets jubilæum senere 
på året – i kan være helt sikre på at den nyhed kommer ud meget snart.    
 
På vegne af bestyrelsen – Jesper Risløv Formand 
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Ungdomsudvalget 
 

Møder 

Udvalget har holdt de planlagte møder. 
Udvalget har været på et foreningsbesøg. 

 
 
Juniorlege  

Arena Syd i Vamdrup med overnatning på Vester Vamdrup Skole.  
En stor tak til Kolding Kommune som har stillet faciliteter til rådighed for DSF. 
Der deltog 17 ledere og 53 snorkeldykkere i alderen 8 – 18 år, som dystede om medaljer 
fordelt på 4 discipliner og 4 aldersgrupper. 
Ungdomsudvalget har arrangeret Juniorlege i rigtig mange år, enkelte ledere har været med 
i mere end 15 år.  
 
10 klubber var repræsenteret med 65 deltagere.  
2 Dykkerklubben Aktiv  13 Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
 12 Sportsdykkerklubben Aqua Club 8 Ribe Dykkerklub Sælhunden 
3 Sportsdykkerklubben Dråben   8 Sportsdykkerklubben Polyfemos  
4 Islev Sportsdykkerklub  4 Silkeborg Frømandsklub 
 5 Assens Dykkerklub  6 Haderslev Dykkerklub 
    
 

 
Sommerlejr på Als uge 27  

Sommerlejren starter allerede om torsdagen, hvor dele af udvalget, samt andre frivillige der 
gerne vil hjælpe udvalget med pakning af hele teltlejren, gummibåde og meget andet udstyr. 
Udstyret pakkes på trailere og 4 lejede lastbiler som også køres af de frivillige hjælpere. 
Fredag køres der til Als hvor flere frivillige kommer og sætter lejren på fredag og lørdag. 
Søndag ankommer klubberne og sætter deres del af lejren op.  
Sommerlejren er en teltlejr med aktiviteter hver dag. 
Deltagerne er delt op i 3 hold. Der køres med busser ud til 3 planlagte dykkersteder. 
Lastbilerne kører deltagernes udstyr ud til dykkerstederne før busserne ankommer.. 
Lørdag pakkes først klubbernes lejr ned og derefter hjælper alle med at slå forbundets lejr 
ned. Der køres hjem, og søndag bliver alt lagt på lager igen, bilerne afleveres. 
På forbundets hjemmeside ligger der billeder fra sommerlejren. 
Tak til alle hjælperne uden dem kunne det ikke lade sig gøre med en lejr af denne størrelse. 
 
19 Klubber var repræsenteret med 180 deltagere. 
7 hjælpere udover udvalget.  
Assens Dykkerklub  Bølgen 
Dykkerklubben AKTIV  Sportsdykkerklubben Aqua Club 
Bundskraberen i Helsinge  Sportsdykkerklubben Dråben 
Haderslev Dykkerklub  Sportsdykkerklubben Hajen 
Frømandsklubben Neptun  Islev Sportsdykker Klub 
Sportsdykkerklubben Nuser  Sønderborg Sportsdykkerklub 
Sportsdykkerklubben Søhesten Skovshoved undersøiske Gruppe 
Herlev Dykkerklub Jernlungerne Sportsdykkerklubben Polyfemos 
Undervandsgruppen Poseidon Silkeborg Frømandsklub 
Sportsdykkerklubben Nautilus  
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Juniortræf i Silkeborg i september  

Planen med weekenden er at mødes om dykning i ferskvand, træning, vandleg og 
selvfølgelig at deltagerne kan mødes igen efter sommerlejren. 
Der er adgangsbegrænsning på 65 deltagere af sikkerhedsmæssige årsager. Der overnattes i 
Frømandsklubben Silkeborgs klubhus og en spejderhytte, som ligger ved siden af klubhuset.. 
 

8 Klubber var repræsenteret med i alt 48 deltagere. 

Frømandsklubben Neptun   Frømandsklubben Nikon 
Silkeborg Frømandsklub  Skovshoved undersøiske Gruppe  
Dykkerklubben Nuser  Sportsdykkerklubben Aqua Club    
Sønderborg Sportsdykkerklub  Undervandsgruppen Poseidon Als 

  

Bent Knudsen  
Formand Ungdomsudvalget 
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UV-Jagtudvalget 

 
Undervandsjagtsudvalget har i 2014 haft et godt og et travlt år. Der er stadig en eksplosiv 
tilgang til sporten, hvoraf der dagligt kommer nye medlemmer til. Mange af disse er udenfor 
Forbundet. Men flere og flere dukker op til diverse stævner og opdager, at Forbundet ikke 
kun er for flaskedykkere, men faktisk arbejder for deres skyld og laver en masse lobby 
arbejde, til fremme for sporten. 
 
Til årsmødet i juni gik vores daværende formand Søren Forsberg af, da han skulle være 
husejer og far. Vi takker Søren for det fremragende arbejde som han har udført på posten. 
Han fortsætter dog i Udvalget og det er vi meget glade for, da han har en stor viden og en 
god kontaktflade i det jyske. I udvalget sidder vi nu fire som tidligere har været formænd for 
udvalget, så det er noget af et ekspert panel.  
 
Formandsposten blev overtaget af William Siefert, der vil videreføre udvalgets linje, med 
mange bredde- og elite arrangementer. 
 
Vores kasserer, Claus Gudum, gik også af på årsmødet grundet tidsmangel. Claus har 
igennem de sidste år fået vores pressede økonomi til at gå op, via en hård men retfærdig 
linje. Vores nye kasserer hedder Claus Sneiders og er fra Fyn. Han er allerede godt inde i 
vores budgetter og er fremtidens mand. 
 
I 2014 har der været afholdt 15 regionsjagter og kåret 3 regionsmestre. Dette er takket være 
vores lokale Kredsformænd, der afholder disse arrangementer hvert år. Det er points fra 
disse jagter, der sammen med resultater fra DM, skal afgøre hvem vi udtager til Landsholdet. 
2014 er også året hvor vi desværre må sige tak til to af disse, der vælger at stoppe. Per 
Henriksen for Region Sjælland, efter mere end 20 år som Kredsformand og Henning 
Andersen fra Fyn, der også har været ankermand i mange år. 
 
I første weekend af juni, afholdte vi i Nordjylland vores DM. Der var i år spænding på fra 
starten, da vi havde valgt at lægge den ene af dagene ved Hirtshals i Vesterhavet. Et sted 
hvor vejret var meget afgørende. Det viste sig at være næsten vindstille, så det hele 
klappede og de 33 deltagere kunne se tilbage på en god weekend med fine fangster, på 
trods den ringe sigt. I 2015 bliver DM afholdt på Langeland og her regner vi med at slå 
deltager rekord, da stedet er venligt for både nye og rutinerede. 
 
Første weekend i september var der Nordisk Mesterskab i Kristiansand. Her deltog vi med de 
10 bedste og også i år blev det til guld i både individuelt og i hold konkurrencen.  Området 
var meget krævende, da der ikke var mange fisk - og dem der var, skulle hentes på 20 meter 
eller mere. Det blev Johan Nielsen der for andet år i træk blev mester, efter mange timers 
dyk på et vrag på 22-25 meters dybde.  I 2015 er NM også på Langeland og her har vi 
mulighed for et hattrick - så vi håber at Neptun og Diana fortsat er på vores side. 
 
2014 var også året hvor det præstigefyldte VM blev afholdt i Lima, Peru. Selv om Danmark 
var udtaget via flot placering i 2013 til EM i Helsinki, så måtte vi trække os. CMAS havde sat 
deltagergebyret på over 25.000 kr. for de 2 dage som turneringen varede. Herudover skulle 
der findes penge til flybilletter, hotel, leje af både og forplejning.  Det var meget ærgerligt at 
vi ikke fik råd, da både Norge og Finland deltog.  
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Ud over disse arrangementer, så har vi på Langeland også afholdt vores årlige 
udtagelsesstævne til Landsholdet 2015. Her fandt vi de 10 bedste, der skal repræsentere 
Danmark til NM (også på Langeland).  
 
Vi fandt også de 3-4 bedste, der forhåbentlig skal til EM i Cadiz, Spanien til september 2015. 
Dette håber vi at få råd til, hvis CMAS ikke sætter start gebyret alt for højt. 
 
Ud over alt dette, så har vi været en del i diverse medier, med god reklame for sporten og 
har afholdt en del foreningsbesøg. Dette arbejde vil vi fortsætte med i 2015. 
 
Med ønsket om et Godt Nytår. 
Vh. William Siefert 
Formand UV-Jagtudvalget  
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UV-Rugbyudvalget 

2014 var et år med forventet aktivitets niveau i UV-rugby sporten. 

Udvalg og hjemmeside: 

UV-rugby udvalget er ved årets udgang besat med i alt 10 mand, og der er ingen ubesatte 
poster. 
Udvalget tog i efteråret 2014 fat i den store udfordring omkring planlægning og finansiering af 
VM 2015 i Columbia, en aktivitet der også vil kræve stor indsats og prioritering i 2015. 
UV-rugby udvalgets hjemmeside fungerer nu som reference for formalia dokumenter (regelsæt, 
dommerjournaler, spillerlister mv.) samt til formidling af turneringsplaner og resultater. 
 
Landshold: 

Senior herrelandsholdet deltog ved NM i Finland i februar, og Niels Feerup tiltrådte som 
cheftræner for holdet ved sæsonstart september. 
Laila List tiltrådte i foråret som cheftræner for såvel senior som U21 damelandsholdene, og U21 
damelandsholdet deltog ved OECJ (Open Championship for Juniors) i november i Tyskland. 
Henrik Bebe Nielsen er fortsat cheftræner for U21 herrelandsholdet, som vandt en flot 
sølvmedalje ved OECJ. 
Alle fire UV-rugby landshold har derfor en cheftræner med udgangen af 2014, hvilket er en 
positiv udvikling fra tidligere år. For alle fire landshold har der været afholdt et større antal 
træningssamlinger i løbet af året. 
 
Nationale turneringer: 

I DSF regi er der afviklet tre turneringer, Danmarksturneringen (landsdækkende elite turnering) 
samt 1. og 2. division Øst (Øst Danmark). Hertil er der i privat regi afviklet 1. division Vest (Fyn 
og sydlige Jylland). 
Danmarksmester blev igen Tudserne fra Odense. I alt er knap 20 klubber turneringsaktive 
indenfor UV-rugby, samlet set er det ikke tilfredsstillende i forhold til antal turneringsaktive hold 
for 10-15 år siden. På forsøgsbasis er der startet en kvindeturnering i slutningen af 2014 med 
udgangspunkt i tre københavnske klubber. 
 
UV-rugby klubbers internationale aktiviteter: 

Tudserne, Odense, deltog som danmarksmestre i Champions Cup i Berlin med en flot 4. plads 
blandt 14 deltagende nationale mestre. UV-København var inviteret til Champions Cup, som det 
eneste kvindehold i Danmark, og fik en 7. plads ud af 11. deltagere. Flipper, København, deltog i 
European Underwater Rugby League turneringen med en 3. plads blandt 5 af Europas 
allerstærkeste klubhold. 
 
Fremadrettet: 

Nationalt er er det kritisk at UV-rugby sporten i Danmark finder ind i en positiv udvikling, hvor 
flere DSF klubber bliver aktive indenfor UV-rugby sporten og ikke mindst at flere klubber bliver 
turnerings aktive. 
Internationalt mangler UV-rugby sporten endnu at finde et sikkert ståsted i CMAS 
organisationen, der sikrer en kontinuerlig og forudsigelig afvikling af EM/VM og andre 
internationale CMAS organiserede UV-rugby arrangementer. 
 
Anders Funch 
Formand for UV-rugby udvalget 
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Finnesvømmerudvalget 
 
Finne- og apparatsvømning eller rettere ”FINNESVØMNING” er nu ved at være på fode igen 
efter storhedsperiode i 1990’erne med mange internationale medaljer, og down periode 
efter den ”gamle” danske elite gik på ”finnesvømmerpension”. Eller måske rettere valgte, at 
forsætte deres karriere som trænere inden for svømmesporten, da de ingen rødder havde 
inden for dykningen og tilhørende klubliv. I forbindelse med dette gik meget erfaring og 
viden tabt eller kom uden for rækkevide for Dansk Sportsdykker Forbund... 
 
Finnesvømme udvalget består af: 

•  Henning Aaberg – Dykkerklubben AKTIV i Fredericia 
•  Allan Sylvest – Dykkerklubben Dråben i Svendborg 
•  Patrick Sommer* – Sportsdykkerklubben Ægir i Esbjerg 
•  Kenneth Aaberg** - Dykkerklubben AKTIV i Fredericia 

 
*Patrick har afsluttet sit studie i Esbjerg og i foråret flyttet til København, men endnu ikke 
skiftet klub da han mangler en klub som vil prioritere finnesvømningen…   
 
**Kenneth er ny i udvalget, og er en ung aktiv finnesvømmer på 19 år med rod i 
Dykkerklubben AKTIVs ungdomsarbejde med deltagelse i DSF ungdomsarrangementer 
gennem mange år samt også CMAS*** Snorkeldykker, CMAS* Snorkelinstruktør og CMAS* 
Sportsdykker mv. 
 
Dette er en forsættelse af det lange seje træk der er sket med finnesvømningen, hvor vi i 
udvalget har satset på finnesvømningen med udgangspunktet i ungdommen. I den 
forbindelse har vi også fået hjælp af flere andre unge finnesvømmere i alderen fra 14 – 21 år 
som ”FINNESVØMMER-Ambassadører” – Dem bruger vi aktivt i forbindelse med ”UNG til 
UNG” info i forbindelse med forenings-/klubbesøg, træningssamlinger m.v. MANGE TAK til 
jer unge!  

 
Træningssamlinger: 
Ideen med træningssamlingerne er, at de unge trænes af en faglig dygtig træner inden for 
FINNESVØMNING, og at de opnår et socialt sammenhold på tværs af klubberne. Derudover 
deltager de unges egen klubtræner/instruktør for at opnå en større viden om finnesvømning 
og tilhørende træningen, så de dermed bliver supporteret og bedre gearet til at forsætte 
træningen hjemme i klubben.  
 

•  Træningssamling lørdag den 27. december i Fredericia 
I samarbejde med Dykkerklubben AKTIV blev der gennemført en træningssamling 
med 17 deltagere. 

•  Derudover var det ikke muligt, at gennemføre flere ”Træningssamlinger” på grund af 
manglende tid og resurser i klubber som medarrangør og i udvalget. 

 
Klubbesøg og udlån af udstyr: 
I Finnesvømme Udvalget har vi meget fokus på at informere klubberne og andre 
interesserede om finnesvømning samt hjælpe dem i gang... I denne forbindelse anvender vi 
aktivt de unge ”Finnesvømmer-Ambassadørerne” i samspil med udvalgsmedlemmerne, og vi 
råder over monofinner og pandesnorkler til brug ved klubbesøg og efterfølgende til udlån. 
Dette udstyr suppleres løbende op, og vedligeholdes/repareres så det er i bedst mulige 
stand. Derudover har vi også være klubber behjælpelig med køb af monofinner og supperet i 
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forbindelse med ansøgninger til den lokale kommune og støtte til opstart af 
Finnesvømning… 
 
Der er gennemført følgende klubbesøg: 

•  Sommer Sjov i Fredericia i juli med 10 deltagere 
•  Polyfemos i oktober med omkring 18 deltagere 

 
Derudover har vi udlån finnesvømmeudstyr til 2 klubber i 2014. 
 
 
Åben Vands Finnesvømning: 
Vi er ved at prøve det af på klubniveau, og 2 finnesvømmere har deltaget i Vejle Fjord Åben 
Vands Svømningen for at få lidt erfaringer med denne type stævner samt med tilhørende 
sikkerheds set up. 
 
Nordisk samarbejde: 
I løbet af året har vi haft lidt kontakt med de øvrige nordiske landes forbund i forhold til 
finnesvømning. I Norge er finnesvømning sat på ”Standby” end til videre. I Sverige er de ved 
at reetablere finnesvømning igen.  
 
Andre stævner: 
Søskende Charlotte og Søren Bisgaard som er unge finnesvømmere og Kenneth deltog i ”3. 
Double-Pool-Meeting i Riesa, Tyskland” for at opnå erfaring og knytte kontakter - 
Resultatmæssig var der mange PR’er ”Personlig Rekorder” og flere 2. & 3. pladser… 
 
Tyske Mesterskaber: 
Kenneth deltog i de Tyske Mesterskaber som gæst for at prøve kræfter med niveauet og 
opnå international erfaring - Han satte PR i næsten alle de discipliner han deltog i.  
 
DM i Finnesvømning 9. november 2014 
Det blev i 2014 gennemført i Bellahøj Svømmestadion, bedre kulisse til et Dansk 
Mesterskabt i FINNESVØMNING er nok svær at finde! 
Rent praktisk blev det gennemført af Polyfemos som arrangerende klub og med hjælp fra 
Jernlungerne samt udvalget – En stor tak til klubberne og deres hjælpere samt ikke mindst 
Niels Sejr Oxenvad der klarede rigtig mange udfordringer i forhold til at få DM ‘et op at stå i 
København. Der deltog omkring 50 finnesvømmere (Dejligt at se flere seniorer og master 
svømmere) udover ledere/trænere/forældre samt hele ”Set Up ‘et” for at gennemføre et 
DM i Finnesvømning. Der blev kåret Dansk Mestre i de forskellige discipliner og tilhørende 
aldersgrupper. Et arrangement med fokus på det sociale samspil finnesvømmerne og 
klubber imellem, men også konkurrencerne med diplom til alle og de tilhørende DSF 
medaljer i Bronze, Sølv og Guld samt DIF’s Guldmedalje til den bedste disciplin vinder. Dette 
er med til at profiler den enkelte, klubben, DSF og Finnesvømning, og det er der mange som 
klubber som gør meget aktivt.  
 
Finnesvømmer med i Eliteidrætskommune projekt: 
Fredericia er Team Danmark Eliteidrætskommune og gennemfører i forbindelse med dette 
et Eliteidrætsprojekt for unge talenter i alderen 13 til 21 år på tværs af idrætsgrene. 
Dykkerklubben AKTIV har nu tilknyttet 4 finnesvømmere til dette projekt, som udover det 
sportslige giver PR for både klubben, DSF og Finnesvømning.  
 
Elitesatsning: 
Det har været lidt op ad bakke i 2014, da Katja og Patrick i foråret flyttede fra Esbjerg til 
København og med nogle skader oven i samt at træningsmuligheder ikke er de bedste i Kbh. 
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I sommer deltog Katja og Patrick i EM med tilfredsstillende resultater ud fra deres trænings 
situation. Derudover har de også deltaget i et par Wold Cup stævner, og Kenneth var med i 
Polen for at prøve kræfter med de bedste seniorer 
 
 
Vi ser frem til 2015, og vi føler, at vi er godt på vej med Finnesvømning i DSF. Derfor håber vi 

også, at flere klubber i 2015 vil prøve kræfter med Finnesvømning og forhåbentlig gøre brug 

af vores tilbud om klubbesøg og evt. lån af udstyr... 
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Fridykkerudvalget 
  
2014 var domineret af 3 store stævner: 
  
·         DM Pool 
Discipliner: DYN (længdedyk m. finne), DNF (længdedyk uden finne) og STA (vejrhold). 
Guld, sølv og bronze for damerne: Anna-Marie Christiansen, Anette Rafen Ottzen og Anne 
Have Rasmussen 
og hos herrerne: Jesper Stechmann, Jacob Hansen og Finn Korsgaard 
  
·         DM i dybde 
Discipliner: CWT (dybdedyk med finner), CNF (dybdedyk uden finner) og FIM (dybdedyk ved 
at trække sig ned og op af tovet) 
Guld, sølv og bronze for damerne: Dena Parsa, Anne Have Rasmussen og Camilla Salling 
Olsen 
Og hos herrerne: Jesper Stechmann, Stig Pryds og Henning Larsen 
  
·         VM hold 
Discipliner: CWT (dybdedyk med finner), DYN (længdedyk (pool) med finner) og STA 
(vejrhold) 
De danske damer blev nr. 4.  
De danske herrer blev nr. 5. 
  
Begge danske mesterskaber viste flotte resultater fra nye fridykkertalenter, både hos 
damerne med Anna-Marie Christiansen og Dena Parsa, og hos herrerne med Stig Pryds. Alle 
3 navne der er kommet til sporten indenfor de seneste år. 
  
Der blev efter VM lavet en grundig evaluering som gav input til handlingsplan og 
planlægningen af fremtidige stævner. Specielt blev der fokuseret på rollerne som coach og 
kaptajn. Der er stadig forbedringsmuligheder ift. de 2 rollers muligheder for både at give den 
bedst mulige personlige støtte til de individuelle atleter, at træffe de – for holdet – bedste 
beslutninger samt at isolere og beskytte holdet mest muligt fra udefrakommende faktorer 
(støj, protester, praktik, logistik, transport osv.) 
  
I Udvalget har der været nogen udskiftning med 3 formænd hen over året og et vist frafald. 
Udvalget regner med at supplere rækkerne i forbindelse med afholdelsen af DM i Fridykning 
Pool, primo marts 2015. 
  
Fridykningens side på Sportsdykning.dk er blevet frisket op og har fået ros for bedre overblik 
og information. 
Der er blevet etableret en samlet oversigt over al medieomtale af dansk fridykning – i 2014 
optrådte danske fridykkere i mindst 39 artikler, blogposts og videonyhedsbreve. 
  
På mediesiden; men udenfor DSF-regi, har Morten Rosenvold Villadsens nye bog ’Hold 
Vejret’ genereret ekstra interesse for fridykning og klubberne mærker igen fornyet 
tilstrømning. 
 
For Fridykkerudvalget 
Jesper Schultz 
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Arkæologiudvalget 
 
 
Arkæologisk Udvalg har afholdt 3 Udvalgsmøder + 1 Skype møde. Et møde planlagt i 
november blev aflyst pga. manglende midler. 
 
Udvalget har forsøgt at arrangere 1 grundkursus, der måtte aflyses pga. manglende 
tilslutning. 
 
Vi har været involveret i en gruppe arkæologiinteresserede dykkeres kampagne i medierne 
for at sportsdykkere kan få flere muligheder i forbindelse med marin arkæologi. Vi har 
måttet bruge en del diplomati og kræfter på at ballancere i denne sag. 
 
Af foredrag kan nævnes klubbesøg 12-05-14 af Michael Tønning med introduktion til 
marinarkæologi i Slagelse. 
 
Udvalgsmedlem Michael Vendelbjerg har assisteret Moesgaard Museums 
marinarkæologiske undersøgelser ved Hjarnø i Horsens fjord. 
 
Der er udpeget en aktivitetsgruppe, bestående af formand Peter Westh og udvalgsmedlem 
Pia Nielsen samt repræsentant for Vikingeskibsmuseet, arkæolog Mikkel Thomsen, til at 
forberede næste års Marinarkæologiske konference. Gruppen har haft travlt og vil få det i 
tiden op til konferencen i marts 2015. 
 
Udvalget blev i 2014 udvidet med 1 medlem. Vi tæller nu 7 medlemmer, heraf en arkæolog 
og en arkæologistuderende og anser os for kompetencemæssigt godt klædt på til vore 
opgaver. 
 
Puv 
Peter Bue Westh 
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Teknisk Udvalg  
 
I 2014 har det været vigtigt for Teknisk Udvalg (TU) at sikre de opnåede resultater igennem 
konsolidering, men samtidig bevare udviklingen af nye tiltag i udvalget.  
Dette er forsøgt sikret ved, at udvalget løbende har de kompetencer, der er nødvendige, 
dels gennem fastholdelse og uddannelse af udvalget medlemmer og dels gennem 
rekruttering af egnede kandidater til udvalget. Udvalget har i 2014 rekrutteret Nicholai 
Vesterløkke til opgaven med bogmaterialer. TU mangler fortsat specialkompetencer inden 
for området snorkeldykning.  

 
Det har været TU´s mål at understøtte Dansk Sportsdykker Forbund overordnede strategi.  
TU har lavet en handlingsplan, som har ligget tilgængeligt på DSF hjemmeside, som er 
udsendt til alle instruktører og været præsenteret på de gennemførte klub besøg. Det har 
været TU´s mål at sikre større synlighed af udvalgets arbejde for klubberne. Dette er blandt 
andet sket igennem indlæg i Sportsdykkeren, udsendelser af information på mail og gennem 
besøg i klubber landet over. 

 
 
Kommunikation 
Teknisk Udvalg har i lighed med tidligere år, benyttet hvert nummer af Sportsdykkeren til at 
informere alle læserne om nyheder og små noter om mange forskellige emner, som vi har 
ment har en generel interesse både for instruktørerne, men også for alle dykkere.  
Vi opdaterer løbende hjemmesiden især inden for områderne, kurser, ”ofte stillede 
spørgsmål” og de arbejdsgrupper instruktørerne kan down- og uploade materialer.   
 
 
Klubbesøg 
TU har i 2014 valgt at være synlig igennem klubbesøg fordelt rundt i landet for at sikre 
dialogen med TU og dermed forbundet. På alle besøgene har der været deltagere fra flere af 
de omliggende klubber og TU har på den måde været i dialog med flere klubber end blot de 
direkte besøgte. Det er desuden vores oplevelse, at klubbesøgene har medvirket til at 
klubbernes networking med de omliggende klubber er blevet styrket. 

 
Besøgene blev gennemført hos: 

•  Ribe Dykkerklub Sælhunden 
•  Herning Sportsdykkerklub Perlen 
•  Frømandsklubben Baltic i Nykøbing Falster 

 
Herudover klubbesøg i forbindelse med Episoder, arbejdsgrupper mv. i 

•  Roskilde Frømandsklub 
•  Gladsakse Sportsdykkerklub 
•  Dykkerklubben Bunden, Århus 

 
Tak til alle klubberne for at stille faciliteter til rådighed og deres hjælp i forbindelse med 
besøgene. TU planlægger at fortsætte klubbesøg i 2015 fordelt rundt i hele landet. 
 
 
Certifikater 
Der er i 2014 konstateret et fald i antal certifikater og der indledes i 2015 et samarbejde med 
bestyrelsen om hvilke tiltag der bør tages med baggrund heri. 
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Der er i 2014 uddelt et CMAS **** certifikat til Søren Bergh Jensen for hans arbejde med 
bøger i DSF regi. 
 
 
Decentrale optagelsesprøver til CMAS * Instruktørkurser 
TU har igennem hele 2014 afholdt decentrale optagelsesprøver til CMAS * instruktørkurset 
for at sikre reklame og interesse for instruktørkurserne samt for at opnå bedst mulig 
forberedelse til gennemførelse af CMAS * instruktør kurset. 
Det har været en succes med decentrale optagelsesprøver og der er blevet afholdt 
optagelsesprøve på Sjælland. Optagelsesprøverne bliver slået op på DSF hjemmeside. 
 

 
Kurser i 2014 
I 2014 er der afviklet følgende kurser ud fra de tilmeldinger der er indkommet: 
 
CMAS * 

•  Der har ikke været deltagerer til at vi kunne afvikle kurset i 2014. 
 
CMAS ** instruktørkursus (B-kursus)  

•  Modul B1 blev gennemført med 7 deltagere 
•  Modul B2 blev gennemført i maj 2014 med 10 deltagere og heraf 2 crossover fra 

andre organisationer end CMAS Instruktøruddannelsen. 
 
Dykkerlederkursus 

•  Gennemført i Frømandsklubben Nikon med 6 deltagere 
 

S1-kursus 
•  Snorkelinstruktør * kursus gennemført i Herlev med 14 deltagere 
•  Snorkelinstruktør * kursus gennemført i Fredericia med 14 deltagere 

 
S2-kursus 

•  Snorkelinstruktør ** kursus gennemført i Kalundborg med 7 deltagere 
 

Besigtigelse af juniortrænere 
•  Der er i 2014 gennemført besigtigelse i Ægir, Esbjerg og i Skive. 

 
Kurser oprettes løbende efter behov for at undgå, at de slås op og aflyses på grund af for få 
tilmeldte deltagere. Ved at opfordre klubber til at går sammen om tilmeldinger til et kursus, 
kan vi sikre, at der er nok deltagere, så kurset bliver afviklet. Kurserne er slået op på DSF 
hjemmeside, samt information ved DSF klubudsendelser, instruktørmail samt på Facebook. 
 
 
Instruktør seminar 2014 
Lørdag den 22. november afholdt TU instruktør seminar i Vingsted med 145 deltagere og 
overskriften Bliv en bedre instruktør. Programmet var opdelt i en formiddag med teori om 
Strong Mind og en eftermiddag med Workshops både teoretisk og i svømmehal som 
dækkede hele spektret fra snorkeldykning, juniordykning, flaskedykning og teknisk dykning. 
Der blev givet flotte tilbagemeldinger i forhold udbyttet af oplæggene fra hovednavnene på 
seminaret, se nedenfor, 5 er bedste evaluering. 
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Instruktørseminaret holdes med 18 måneders mellemrum og næste instruktørseminar 
afholdes i 2016. 
 
Instruktørtræner seminar 
Lørdag den1. november blev der afholdt Instruktørtræner seminar i Skælskør med 20 
deltagere. Programmet indeholdt gennemgang af Vrag 1 specialet af Søren Arnvig efter 
udviklingen i Roskilde Frømandsklub. Herudover arbejdede instruktørtrænerne på indhold 
og gennemgang af materiale til workshops til instruktør seminaret i Vingsted. 
 
Lærebøger 
Vi har nu et komplet sæt lærebøger til undervisning og bøgerne skal ses som et 
sammenhængende system, hvor der tilføjes ny viden tilpasset udviklingen af en typisk 
dykker i Danmark. Det være sig dyk lige fra det første stranddyk til dybde dyk, samt hele 
organisationen omkring sikker dykning. Stor tak til boggruppen for arbejdet med at holde 
bøgerne opdateret og kvalitetssikre disse. 
Teknisk Udvalg har i 2014 fået Nicholai Vesterløkke som ankermand for bogmaterialer. 
  
I 2014 er arbejde omkring udvikling af den ny snorkeldykkerhåndbog for alvor startet med en 
arbejdsgruppe fra Jernlungerne, Herlev. Der blev givet status på arbejdet på 
Instruktørseminaret 2014. 
Der er udviklet nye CMAS *** prøver, som er lagt i arbejdsgruppen til brug for instruktører. 
Arbejdet med at lave CMAS *** power-point er startet i 2014, hvor 2 instruktører arbejder 
på opgaven. Poul Erik Nielsen gav en status på arbejdet ved instruktørseminaret 2014. 
 
Sikkerhed og samarbejder 
Teknisk Udvalg har fortsat det arbejdet omkring sikkerhed, som omfatter kontakt til diverse 
organisationer. I 2014 har samarbejdet med Søsportens Sikkerhedsråd og www.hyperbar.dk 
med Johnny Frederiksen og Michael Bering været særligt aktivt, idet vi i samarbejde har 
færdiggjort A5 folderen Sikkerhed for fritidsdykkere som Søsportens Sikkerhedsråd har 
sponsoreret trykningen af og som Teknisk Udvalg har udsendt sammen med Sportsdykkeren 
til alle abonnenter af bladet. 
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Vi ønsker med disse samarbejder proaktivt at forebygge dykkerulykker. Sammen med 
Søsportens Sikkerhedsråd er der tidligere indgået et sponsorat med Hyperbar.dk, hvor der er 
indkøbt 20 Divetrackere til opsamling af data fra dykkere med henblik på efterfølgende 
analyse af de data som trackerne registrerer. Trackerne har været ude at dykke i 2014 og 
data er ved at blive behandlet hos Hyperbar.dk så vi i 2015 forventer at få behandlet data fra 
dem. 

 
 
Episoderapporter og dødsulykker: 
Episoderapport for året 2014 er udarbejdet og lagt på hjemmesiden. Der er en glædelig 
tendens til, at der nu indberettes flere episoder end tidligere.  
I hvert nummer af Sportsdykkeren er der i 2014 bragt en TÆT PÅ episode, som er indsendt af 
klubber eller enkelt personer. Vi håber, at fokus på de TÆT PÅ episoder, som er bragt i 
Sportsdykkeren vil være med til at sætte fokus på og dele den viden, der ligger i 
hændelserne. For at motivere til at indberette TÆT PÅ hændelser er det annonceret, at der 
bliver trukket lod om et gavekort blandt de TÆT PÅ indberetninger, der bliver offentliggjort i 
Sportsdykkeren. 
Teknisk Udvalg har i 2014 været opsøgende i forhold til at indsamle data efter ulykker. Der 
er gennemført klubbesøg som opfølgning på episoder. Derudover har det på klubbesøg 
været ønske om at dele viden fra TÆT PÅ episoderne og ulykkerne. Alle episoder er lagt på 
DSF hjemmesiden. 

 
 
Nordisk samarbejde 2014 
Teknisk Udvalg har i årets løb udvekslet erfaringer med de andre tekniske udvalg i Sverige, 
Norge og Finland i forhold til uddannelsesmateriel og uddannelser, teknisk dykning, 
erfaringer med web, uddannelser generelt samt erfaringer vedrørende instruktører og 
instruktørtræneres arbejde i forbundet.  
Sverige deltog på Instruktørseminaret i 2014 med en person og Norge med 2 personer og 
Norge holdt et oplæg om deres erfaringer med E-læring i det norske forbund. 
Samarbejdet med de øvrige nordiske lande ses som en god mulighed for udveksling af 
uddannelsesmaterialer landene imellem samt deling af erfaringer, hvilket vi forventer forsat 
i 2015. 
 
 
Tak for hjælpen i 2014 
En stor tak til alle de personer og udvalg, der i 2014 har hjulpet TU med stort som småt. Det 
være sig alle, der har deltaget i arbejde i arbejdsgrupper, forbundskontoret og alle 
klubinstruktørerne og ikke mindst Instruktørtrænerne, som beredvilligt har stillet op til 
opgaver i 2014. 
 
 
Carl E. Tronhjem 
Formand Teknisk Udvalg 
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Biologiudvalget 
 
Biologiudvalget har haft endnu et stille år. 
 
Vi havde et godt arbejdsmøde, hvor udvalget var samlet, og der blev planlagt fremtidige 
aktiviteter og arbejdet med vores uddannelsesmateriale.  
 
Vores to største arrangementer, koralrevsrejsen og Kattegattogtet måtte aflyses på grund af 
for få tilmeldinger. Der var lagt et godt stykke arbejde i planlægningen, og det er meget 
demotiverende, når man så må aflyse. 
 
Udvalget været på et enkelt klubbesøg i Løkken Sportsdykkerklub.  
 
I planlægningsfasen af temaweekenden til Manø, kom vi i tvivl om sikkerheden ved dykning i 
området, hvorfor vi søgte bevilling fra aktivitetspuljen så udvalget kunne komme på et 
rekognosceringsbesøg inden vi tager kursister med derover.  Vi fik bevilget pengene, men 
det skete for sent til at vi kunne nå at få planlagt turen. 
 
Med venlig hilsen 
Biologiudvalget 
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FOTOUDVALGET 
 
2014 var året med: DM, NM, samt uddannelse. 
 
Udvalget 
Udvalget bestod ved udgangen af 2014 af: 
Jesper Rasmussen, Dykkerklubben Ebeltoft / Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Morten Rasmussen Biodyk 
Og som formand: Søren Petersen, Skovshoved Undersøiske Gruppe 
 
Møder 
Udvalget har holdt to møder ud over mailkorrespondance og telefonsamtaler. Ud over dette 
har udvalgets medlemmer deltaget i tværgående møder.  
 
FOTOKONKURRENCER 
 
DM i UV-FOTO 2014 
Blev afholdt på Jylland (Ebeltoft). Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
 
NM i UV-FOTO 2014 
Blev afholdt i Sverige, der var ikke danske deltagere. Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
Svenske forbund har også valgt ikke at følge reglerne. 
 
KURSER 
Udvalget har i samarbejde med lokale klubber afholdt 3 fotokursus. 
 
DIVERSE 
Udvalgets medlemmer har i årets løb leveret billeder til Sportsdykkeren, ydet råd og 
vejledning til forbundets medlemmer om køb og brug af UV-fotoudstyr, samt afholdt 
foredrag om UV-fotografering i klubber under forbundet. 
 
    Søren Petersen 
    udvalgsformand 
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Kommunikationsudvalget 
 
Kommunikationsudvalget har i en årrække lagt stille, pga manglende formand og ingen 

medlemmer. I foråret 2014, blev der indsat en ny formand. Ansvaret for Dansk Sportsdykker 
Forbund hjemmeside(r) og sociale medier, blev i den forbindelse placeret i 
kommunikationsudvalget. 
Kommunikationsudvalget består af nedenstående og deres arbejdsområder 
  

•  Ole Aggerholm, Formand 

•  Marianne Vejsnæs, Sociale medier 

•  Claus Nielsen, hjemmeside 

Redaktionen/sportsdykkeren er organisatorisk formelt underlagt kommunikationsudvalget, 
men i praksis er redaktionen selvkørende, med egen kontakt til bestyrelsen.  Det er 
kommunikationsudvalgets indstilling, at denne model fortsat skal være gældende 
fremadrettet. 
 
Formanden for kommunikationsudvalget har i løbet af 2014, overvejet strukturen og 
arbejdsopgaver for kommunikationsudvalget, og de består fremadrettet af: 
 

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

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

•  Sparring til udvalgs hjemmesider under www.sportsdykning.dk 

•  Sociale medier, facebook.com og twitter.com 

I forbindelse med, at den nye hjemmeside blev lanceret i april 2014, blev der etableret en 
drift organisation / web ansvarlig gruppe. For hvert område på hjemmesiden er der en eller 
flere der har ansvaret for vedligehold af indhold. Denne struktur er særdeles velfungerende, 
og de fleste udvalg er meget aktive til at vedligeholde deres sider, og nyhedsstrømmen på 
udvalgssider har været stigende. Specielt skal fremhæves sportsdykkeren, uv-jagt og teknisk 
udvalg.  
 
Reklamesalget på den nye hjemmeside, har været ikke eksisterede, hvorfor pladsen der er 
reserveret til reklame banner, vil blive genovervejet i 2015. 
 
Der er en dialog mellem redaktionen og kommunikationsudvalget, angående at få 
sportsdykkeren på web.  Den tidligere beslutning fra bestyrelsen om, at PDF filer skal 
publiceres forsinket til web, er ikke en løsning kommunikationsudvalget ønsker at bruge – 
den er primitiv og ikke den retning man skal gå, med e-udgivelser. 
 
Kommunikationsudvalget 
Ole Aggerholm 
Formand 
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Oplysninger om Dansk Sportsdykker Forbund 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Dansk Sportsdykker Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
CVR nr.: 80499728 
Telefon: 43 26 25 60 
dsf@sportsdykning.dk    
www.sportsdykning.dk 
 
 
Bestyrelsen 

Formand Jesper Risløv 
Næstformand Flemming Holm 
Økonomiansvarlig Stig Lyngby 
Bestyrelsesmedlem Mogens Braae 
Bestyrelsesmedlem Casper Dreiøe 
Bestyrelsesmedlem Klaus Vest 
Bestyrelsesmedlem Pia Borneland 
 
Udvalgsformænd 

Ungdomsudvalget Bent Knudsen 
Undervandsjagtudvalget William Siefert   
Undervandsrugbyudvalget Anders Funch  
Finnesvømmerudvalget Henning Aaberg 
Fridykkerudvalget Jesper Schultz  
Arkæologiudvalget Peter Bue Vest 
Teknisk Udvalg Carl Tronhjem 
Biologiudvalget Maria Kaspersen 
Fotoudvalget Søren Petersen 
Dykkerudvalget Kim Lunddorf 
Appeludvalget Søren Bergh Jensen 
 
Revisor 

BMK Revision ApS v/Bjørn Meinert Küster, Registreret Revisor FDR 
Kirsten Pedersen 
 

Bank 

Danske Bank 
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Ledelsens årsberetning for 2014 
 

 

Medlemskontingent 

Kontingentet fra klubberne beregnes for hver aktive medlem og bliver opkrævet af klubberne. 
Klubberne indbetaler for samtlige aktive medlemmer i januar måned, derudover opdaterer 
klubberne medlemstallet til forbundet en gang om måneden hvis der er nye medlemmer.  
 
Senior  kr. 280,00 
Junior   kr. 160,00 
Vandtilvænning  kr.    25,00  
Derudover betales indmeldelsesgebyr for alle nye medlemmer: 
Senior  kr.    50,00 
Junior   kr.    25,00  
 
 
Kontingentet senior og junior indeholder:  

Forbundets blad ”Sportsdykkeren”  
Kollektiv dykkerforsikring tegnet af Dansk Sportsdykker Forbund 
Kollektiv ansvarsforsikring og krisehjælp gennem Danmarks Idræts-Forbund  
 
Personale 

Pr. 31.12.2014 var der 2 fuldtidsansatte i administrationen. 
Trænere, instruktører, udvalgsformænd m.fl. arbejder frivilligt, men får godtgjort udgifter til tøj, 
telefon og kontorhold efter ligningsdirektoratets takster, samt øvrige omkostninger efter 
regning. 
Kørsel i egen bil afregnes efter kilometerregnskab med 3,00 kr. pr. km. 
 
Årsregnskabet for 2014 udviser et underskud på kr. 35.559 i stedet for det budgetterede 
underskud på kr. 225.487. 
Budgettet for 2014 blev udarbejdet af bestyrelsen med et budgetteret underskud på  
kr. 225.487. Budgettet blev godkendt på repræsentantskabsmødet 2014.   
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Ledelsens årsberetning for 2014 

 

Det ændrede resultat er forårsaget af følgende afvigelser i forhold til det godkendte budget. 

 
Budgetteret DIF tilskud. Mindre       10 
DIF fond til bredde og elite. Mere         12.457   
Skoleaftaler. Mere                       1.600   
Biblioteksstyrelsen. Mindre                           26.348 
Kontingent. Mindre                      96.834 
Butikken. Mindre                      92.275 
  201.410 
Mere brugt end budgetteret                      32.792   
Mindre brugt end budgetteret                     495.246  
Budgetteret underskud                      225.487 
Underskud                         35.559 

 

 
 
Indtægter 

Danmarks Idræts-Forbund  
Budget 1.178.762. Regnskab 1.178.752. Mindre indtægt 10. 
Ekstra bevilling. Budget 0. Regnskab 12.457. Mere indtægt 12.457.  
Derudover har vi modtaget kongrestilskud. 
 
Biblioteksstyrelsen yder portotilskud til ”Sportsdykkeren” budget 90.000. Regnskab 63.652. 
Mindre indtægt 26.348.  
Reguleres i henhold til dokumenteret og revideret opgørelse med faktiske tal for de udsendte 
blade. Reguleres det efterfølgende år.  
  
Samarbejdsaftaler med kommercielle centre og skoler. 
Budget 0. Regnskab 1.600. Mere indtægt 1.600.  
 
 
Kontingent fra klubberne.   
Budget 2.159.000. Regnskab 2.062.166. Mindre indtægt 96.834. 
 
Overskud ved salg i butikken. 
Budget 275.000. Regnskab 182.725. Mindre indtægt 92.275.  
 

Totalt var indtægterne 201.410 mindre end budgetteret. 
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Ledelsens årsberetning for 2014 
 

Aktiviteter 

 

Ungdomsudvalget 

Budget 207.500. Regnskab 130.678. Mindre brugt end budgetteret 76.822. 
Juniortrænerseminar blev aflyst. 
Juniortræf Sjælland blev aflyst. 
  
 
Undervandsjagtudvalget     

Budget 54.450. Regnskab 37.059. Mindre brugt end budgetteret 17.391. 
Udvalget fik en ekstrabevilling til foreningsbesøg og møder. 
EM aflyst 
Ompostering bevilget til foldetelt. 
 

Undervandsrugbyudvalget 

Budget 119.500. Regnskab 107.802. Mindre brugt end budgetteret 11.698. 
Ingen mødeudgifter. Mindre brugt på DM slutspil. Færre træningssamlinger.  
NM U21 Der blev bevilget en ompostering så damerne også kunne deltage. Derfor blev NM 
dyrere end budgetteret.  
Af de hensatte 50.000 blev der brugt 27.540 resten står stadig under hensættelser. 
 

Finnesvømmerudvalget 

Budget 99.000. Regnskab 67.123. Mindre brugt end budgetteret 31.877. 
Ingen møder. Ingen foreningsbesøg med udgifter. Træningssamlinger blev ikke gennemført. 
DM lidt dyrere. Et nyt initiativ blev ikke gennemført. Åbne Hollandske mesterskaber billigere. 
Træningsstævner 1. kvartal godkendt overført til 2. kvartal. Træningsstævner 3. kvartal dyrere.   
4. kvartal blev kun til 1 stævne.  
 
 
Fridykkerudvalget 

Budget 120.000. Regnskab 101.670. Mindre brugt end budgetteret 18.330. 
Ingen møder. Ingen foreningsbesøg. Ingen træningssamlinger. DM dybde mindre brugt. 
VM dybde stemmer. 
  
Arkæologiudvalget 

Budget 23.400 Regnskab 25.020.Mere brugt end budgetteret 1.620.. 
Mere brugt til møder. Mere brugt på sekretariat. 
Arrangementer som ikke blev afholdt: 
Grundkurser, vragkursus, Side Scan Sonar kursus, bopladskurser, foredragsaftener, kilder og 
positions kurser. 
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Ledelsens årsberetning for 2014 

 

Teknisk Udvalg 

Budget 215.000. Regnskab 176.171. Mindre brugt end budgetteret 38.829.   
Møder billigere. Sekretariat billigere. Instruktørudgifter dyrere. Klubservice billigere.  
Fornyelser dyrere. DSF Trimix instruktørkursus i udlandet aflyst. Internationalt seminar aflyst. 
Teknisk Udvalg kurser 

Budget 89.370. Regnskab 46.992. Mindre brugt end budgetteret 42.378.   
Kurser som ikke blev afholdt på grund af manglende tilmeldte kursister: 
Instruktørseminaret dyrere. 
Snorkeldykkerlederkursus. 
Trimixkursus aflyst. 
 
 
Biologiudvalget 

Budget 31.500. Regnskab 13.320. Mindre brugt end budgetteret 18.180. 
Ingen arrangementer afholdt. 
 
 
Fotoudvalget 

Budget 27.700. Regnskab 23.558. Mindre brugt end budgetteret 4.142.  
Mindre brugt til administration. 
  
 
 
Dykkerudvalget 

Budget 25.500. Regnskab 0. Ingen penge brugt. 25.500 
Ingen arrangementer.  
  
Redaktionen 

Budget 83.000. Regnskab 64.238. Mindre brugt end budgetteret 18.762 
Der er kun holdt møder i redaktionsgruppen. Messer og WEB vedligehold er afholdt i udvalget til 
mindre end der var budgetteret. 
 
 
”Sportsdykkeren” 

Budget 330.547. Regnskab 320.128. Mindre brugt 10.419.  
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Ledelsens årsberetning for 2014 
 

 

 

Bestyrelsen, møder m.m. 

Budget 256.700. Regnskab 132.773. Mindre brugt end budgetteret 123.927. 
Mindre foreningsbesøg. Aflyst udvalgsseminar. Aflyst kursus bestyrelsen.  
 
 

Møder, repræsentantskabsmøde og internationale møder. 

Budget 230.200. Regnskab 185.965. Mindre brugt end budgetteret 44.235. 
Billigere repræsentantskabsmøde. Billigere CMAS møder. Billigere EUF møder. 
 

Medlemsudgifter 

Budget 115.000. Regnskab 115.999. Mere brugt end budgetteret 999. 
Billigere trykning af årsberetning. Billigere medlemskort (færre medlemmer) 
Vægtbæltefond, brugt 554. Flere penge til PR og udstilling til klubber. Flere penge til 
kontingenttilskud. 
 

Administration, kontor og sekretariat. 

Budget 221.500. Regnskab 234.356. Mere brugt end budgetteret 12.856. 
Mere brugt til IT udstyr. 
 

Personaleudgifter 

Budget 823.820. Regnskab 819.323. Mindre brugt end budgetteret 4.497. 
Mindre brugt til ATP.  
 

Materieludvalget 

Budget 112.400. Regnskab 129.717. Mere brugt end budgetteret 17.317. 
Investeret i 1 ny påhængsmotor. 
 
Kollektive forsikringer 

DIF Kollektive forsikring, DSF Kollektive forsikring. 
Budget 774.949. Regnskab 766.688. Mindre brugt end budgetteret 8.261 
 
Saldo på hensættelser: 

Jubilæum   50.000 
Stævner   22.460 
Profiltøj sporten  12.999 
Hjemmeside     5.719 
Aktivitetspulje                     139.287 
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Ledelsens årsberetning for 2014 
 

Egenkapital    

Egenkapital                          2.000.512 
Bundet egenkapital  50.010 
 
Egenkapital                                                                           2.050.552                        
 
Bestyrelsen har besluttet at egenkapitalen skal være af en vis størrelse, så der er mulighed for til 
stadighed at udvikle nye lærebøger i takt med at dykning udvikler sig, og investere i nye 
aktiviteter. 
Vi prøver også at være forberedt på nedgang i DIF tilskud i forhold til fordelingsnøgle. 
 
 
Jesper Risløv    Flemming Holm 
Formand    Næstformand 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
Stig Lyngby    Jakob Johansen 
Økonomiansvarlig   Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
Mogens Braae    Klaus Vest 
Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
Pia Borneland    
Bestyrelsesmedlem   
 
________________________________    
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Regnskabsprincipper 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anvendte regnskabsprincipper 

Resultatopgørelsen er udtryk for det kontante forbrug som udvalg m.v. har haft i perioden. 

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. 

 

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. 

 

Forudbetalinger 

Husleje 2015.  

Medlemskort 2015. 

Neoprenlogbøger 2015. 

 

Tilgodehavender 

Depositum til postvæsenet for portomaskine. 

Depositum for lagerlokaler. 

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. 

Danmarks Idræts-Forbund vedr. tilskud 2015.  

Klubkontingent dækker kontingent for 2015.  

Teknisk Udvalg dækker indbetalte kursusgebyrer hvor kurserne holdes i 2015.  

Arkæologiudvalget dækker indbetalte kursusgebyrer hvor kurserne holdes i 2015. 

UV-Rugby dækker deltagerbetalinger til mesterskab i 2015.  

Depositum UV-Rugby, dækker indbetaling til UV-Rugby turnering. 

Depositum UV-Rugby, dækker indbetaling til dommerkursus. 

 

Hensættelser til:  

DSF 50 års Jubilæum. Stævner. Profiltøj til sporten. Hjemmeside. Aktivitetspulje. 

 



Resultatopgørelse 1.1.2014 til 31.12.2014

Indtægter Regnskab Budget Regnskab
2014 2014 2013

Danmarks Idræts-Forbund 1.178.752 1.178.762 1.304.324

Danmarks Idræts-Forbund 32.787 32.787 11.561

Danmarks Idræts-Forbund 12.457

Biblioteksstyrelsen 63.652 90.000 116.703

Samarbejdsaftaler 1.600 0 4.800

Renteindtægter 0 0 141

1 DSF Kontingent 2.062.166 2.159.000 2.079.406

3.351.414 3.460.549 3.516.936

2 Salgsindtægter 182.725 275.000 160.232

Indtægter i alt 3.534.139 3.735.549 3.677.168

Aktiviteter

Udvalg

3 Ungdomsudvalget 130.678 207.500 159.679

4 UV-Jagtudvalget 37.059 54.450 63.576

5 UV-Rugbyudvalget 107.802 119.500 81.323

6 Finnesvømmerudvalget 67.123 99.000 72.034

7 Fridykkerudvalget 101.670 120.000 102.611

8 Arkæologiudvalget 25.020 23.400 21.701

9 Teknisk Udvalg 176.171 215.000 157.244

Teknisk Udvalg Kurser 46.992 89.370 49.426

10 Biologiudvalget 13.320 31.500 11.792

11 Fotoudvalget 23.558 27.700 40.963

12 Dykkerudvalget 0 25.500 24.248

Kommunikationsudvalget

13 Sportsdykkeren 320.129 330.547 413.095

14 Kommunikationsudvalget 64.238 83.000 188.803

Administration

15 Bestyrelsen 132.773 256.700 125.797

16 Øvrige udvalg og arb.grupper 185.965 230.200 202.147

17 Medlemsudgifter 115.999 115.000 76.999

18 Adm.-Kontor-Sekretariat 234.356 221.500 217.213

18 Renteudgifter

20 Personaleudgifter 819.323 823.820 807.248

21 Materiel 129.717 112.400 102.212

22 Kollektive forsikringer 766.688 774.949 768.084

Aktiviteter i alt 3.498.580 3.961.036 3.686.193

 Resultat 35.559 -225.487 -9.025
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Balance pr. 31.12.2014

AKTIVER 31.12.2014 31.12.2013

Anlægsaktiver:  

 

Materiel (aktiveret fra resultatopgørelsen)  

Saldo primo 40.932 8.401

Tilgang 44.599 60.670

85.531 69.071

Årets afskrivninger over egenkapitalen  -35.521 -28.139

Saldo ultimo 50.010 40.932

 

Anlægsaktiver  50.010 40.932

Omsætningsaktiver:

Varelager:

Lager 690.577 691.480

Varelager 690.577 691.480

Forudbetalinger:

Husleje januar 5.625 5.625

Medlemskort 15.118 0

Logbøger 113.306 0

Forudbetalinger i alt 134.049 5.625

Tilgodehavender:

Depositum 16.875 16.875

Mellemregning udvalg 22.139 41.444

Varesalgsdebitorer 2.985 22.750

Annoncedebitorer 0 46.143

Tilgodehavender i alt 41.999 127.212

Likvide beholdninger 1.480.645 1.671.392

 

Omsætningsaktiver i alt 2.347.270 2.495.709

AKTIVER I ALT 2.397.280 2.536.642

30



Balance pr. 31.12.2014

PASSIVER 31.12.2014 31.12.2013

Egenkapital:
Fri egenkapital:

Egenkapital primo 1.964.953 2.173.978

Egenkapital til bestemte formål Aktivitetspulje 0 -150.000

Egenkapital til bestemte formål Jubilæum 0 -50.000

Årets resultat 35.559 -9.025

 2.000.512 1.964.953

Bundet egenkapital:

Aktiveret materiel primo 40.932 8.401

Årets tilgang 44.599 60.670

85.531 69.071

Årets afskrivning -35.521 -28.139

50.010 40.932

Egenkapital 2.050.522 2.005.885

Gæld og hensættelser:
Kortfristet gæld:

Leverandører 17.373 25.592

Kildeskat, Ambi, Atp, Barsel.dk A/O ATP 24.635 25.020

Moms 9.405 25.650

Danmarks Idræts-Forbund -6.620 -7.132

Klubkontingent 38.680 5.040

Teknisk Udvalg 1* Snorkeldykkerinstruktør 0 16.600

Teknisk Udvalg Trimiskurser 5.500 5.500

UV-Rugby. Depositum dommerkursus 1.000 1.000

UV-Rugby. Depositum turnering 21.500 21.000

Arkæologiudvalget kurser 4.220

UV-Rugby. Sjællandsmesterskab 600

Kortfristet gæld i alt 116.293 118.270

23 Hensættelser:

Profiltøj 12.999 18.012

Stævner 22.460 50.000

Jubilæum 50.000 50.000

Hjemmeside 5.719 150.813

Aktivitetspulje 139.287 143.663

230.465 412.487

Gæld og hensættelser i alt 346.758 530.757

PASSIVER 2.397.280 2.536.642

Kontraktlige forpligtigelser

Kautionsforpligtelser overfor Danmarks Idræts-Forbund 

for klubbers optagelse af lån hos DIF 144.000 156.800

Leasingforpligtelse. Frankeringsmaskine

Restløbetid 51 måneder: Forpligtelse 17.901 23.409
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Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2014 2014 2013

1 DSF - Kontingent

Region 1 557.535 620.000 606.891

Region 2 355.191 360.000 343.370

Region 3 154.095 160.000 149.960

Region 4 991.205 1.010.000 970.510

Vandtilvænning 4.140 9.000 8.675

DSF-Kontingent i alt 2.062.166 2.159.000 2.079.406

2 Salgsindtægter

Omsætning 464.181 501.915

Abonnement 1.920 4.560

466.101 506.475

Vareforbrug 210.922 174.301

Porto 20.305 20.595

Porto certifikater 4.953 729

Faktureret porto -20.597 -15.217

Kontorartikler og emballage 11.283 24.509

epay 1.683 0

PBS Afgifter/gebyrer 3.329 4.313

WEB Butik abonnement 7.570 0

Afskrivning materieler 4.288 1.322

Afskrivning materieler 4.910 0

Programopdatering 13.413 7.653

Faktura indscannet 413 345

1* Bog udgifter 0 5.525

2* Bog udgifter 0 1.850

Dykkertabeller udgifter 0 850

Snorkeldykkerhåndbog udgifter 0 2.726

Medaljeudgifter 674 678

Medaljeudgifter nordiske 3.178 0

Butik Wannafind abonnement 0 3.284

Stofmærker certifikater 6.908 3.413

Kvalitetssikring certifikater 316 650

Frankeringsmaskine 7.278 4.296

2014 Udgifter lærenøger 2.550 0

Certifikatprinter 0 17.501

Nedskrivning af varelager 0 86.922

283.376 346.243

Salgsindtægter 182.725 275.000 160.232
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Specifikationer

Regnskab Budget Regnskab

3 Ungdomsudvalget 2014 2014 2013

Møder 9.029 12.000 11.448

Arbejdsmøder 11.751 12.000 6.087

Foreningsbesøg 2.984 3.000 1.126

Sekretariat 13.297 14.500 16.873

Sommerlejr  272.119 311.500 267.281

Deltagerbetaling -190.650 -209.000 -175.000

81.469 102.500 92.281

Juniorlege  30.625 46.500 40.922

Deltagerbetaling -21.900 -27.500 -27.500

8.725 19.000 13.422

Juniorlederseminar - Aflyst 0 32.000 0

Deltagerbetaling 0 -12.000 0

0 20.000 0

Juniortræf i Silkeborg  15.123 19.500 18.748

Deltagerbetaling -11.700 -15.000 -14.600

3.423 4.500 4.148

Juniortræf Sjælland - Aflyst 0 37.500 20.593

Deltagerbetaling 0 -17.500 -6.300

0 20.000 14.293

Ungdomsudvalget 130.678 207.500 159.679
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Specifikationer

Regnskab Budget Regnskab

4 UV-Jagtudvalget 2014 2014 2013

Møder. Ekstrabevilling 0 5.000 2.148

Foreningsbesøg. Ekstrabevilling 1.518 3.000 4.226

Sekretariat 4.114 5.600 5.560

DSF mesterskab - udgift 20.762 10.000 20.540

Deltagerbetaling -16.300 -8.000 -12.000

4.462 2.000 8.540

Udtagelsesstævne - udgift 9.470 16.000 6.111

Deltagerbetaling -4.800 -16.000 -5.100

4.670 0 1.011

Nordisk mesterskab 28.668 44.000 46.028

Deltagerbetaling -15.000 -22.000 -23.879

13.668 22.000 22.149

Årets fisk 1.650 1.100 1.650

Småanskaffelser 500 1.500 0

EM

Udgift 0 28.500 38.154

Deltagerbetaling 0 -14.250 -22.833

0 14.250 15.321

Godkendt ompostering

Foldetelt og vægt 5.571

Great Belt Open

Udgift 7.566 0 0

Deltagerbetaling -6.660 0

906 0 0

Stævner

Jylland 0 0 2.295

Fyn 0 0 0

Danmark 0 0 0

Sjælland 0 0 675

0 0 2.970

UV-Jagtudvalget  37.059 54.450 63.576
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Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

5 UV-Rugbyudvalget 2014 2014 2013

Møder 0 2.000 0

Sekretariat 1.734 5.000 3.142

Signalanlæg. Ekstrabevilling 0 23.658

Dommere Championscup 4.971 5.000 0

Turneringer 2.580 7.000 1.183

Træningssamlinger herrer 15.073 20.000 11.055

Træningssamlinger damer 16.814 20.000 1.034

Træningssamlinger U21 16.593 20.000 19.393

Nordisk Mesterskab U21/Herrer og Damer 73.212 45.000 25.526

Leje af udstyr og medaljer 0 7.102

Deltagerbetaling andre lande 0 -18.488

Deltagerbetaling -23.470 -7.500 -3.250

49.742 37.500 10.890

Ekstrabevilling så damerne kunne komme med

samt forhøjet deltagerbetaling

Cup aktiviteter 0 0 10.000

Låneudstyr til klubber 295 3.000 969

NM Herrer Overført fra hensættelser

Udgift 47.861 48.540

Deltagerbetaling -20.321 -21.000

27.540 27.540

NM Herrer Overført fra hensættelser -27.540 -27.540

UV-Rugbyudvalget 107.802 119.500 81.323
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Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

6 Finnesvømmerudvalget 2014 2014 2013

Møder 0 2.000 1.070
Sekretariat 360 1.000 1.060
Telefon 4.000 5.000 4.000

Bredde Idræt
Foreningsbesøg 0 4.000 3.691
Udstyr til udlån 820 4.000 4.132

Træningssamlinger 874 6.000 2.191
DM   
Udgifter 21.003 25.000 14.704

Deltagerbetaling -4.800 -10.000 -5.800

16.203 15.000 8.904
Åbne Hollandske mesterskaber
Udgift 4.490 15.000 12.911

Deltagerbetaling -2.993 -10.000 -10.500

1.497 5.000 2.411
Nye initiativer
Finnwavømning åbent vand 5.000 5.000 0

Nordisk samarbejde 0 5.000 3.000

0 8.128

Inspirations/Erfaringsstævner 2.559 5.000 -4.128

7.559 15.000 7.000

Træningsstævne 1. kvartal 2013 0 2.000

Træningslejr 0 4.413

WC februar 2013 0 2.605

Træningsstævne 2. kvartal 2013 0 2.000

WC marts/april 2013 0 4.615

WC april/maj 2013 0 5.500

Træningslejr 0 2.537

VM august 2013 0 13.906  

37.576

Træningslejr/stævner 1. kvartal
Udgift 0 15.000

Deltagerbetaling 0 -5.000

0 10.000

Træningslejr/stævner 2. kvartal
Udgift 24.464 14.000

Deltagerbetaling -4.750 -5.000

Ekstrabevilling, 1.kvartal overført til 2.kvartal 19.714 9.000

Træningslejr/stævner 3. kvartal
Udgift 19.502 15.000

Deltagerbetaling -5.000 -5.000

Ekstrabevilling 14.502 10.000

Træningslejr/stævner 4. kvartal
Udgift 2.344 18.000

Deltagerbetaling -750 -5.000

1.594 13.000

Finnesvømmerudvalget 67.123 99.000 72.034
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Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

7 Fridykkerudvalget 2014 2014 2013

Udvalgsmøder 0 3.000 3.238

Udvalgssamling. Ekstrabevilling 0 5.450

Foreningsbesøg 0 4.000 3.641

Sekretariat

Telefon 6.000 6.000 5.157

Porto 0 400

Fridykkerreb. Ekstrabevilling 0 3.500

Stævnekasser. Ekstrabevilling 0 3.088

Bøjer. Ekstrabevilling 0 1.498

6.000 6.000 13.643

DM Pool

Udgifter 22.825 24.300 13.824

Deltagerbetaling -17.600 -20.000 -16.260

5.225 4.300 -2.436

DM Dybde

Udgift 74.400 150.000 3.017

Deltagerbetaling -73.867 -146.300 0

533 3.700 3.017

Træningssamling

Leje af svømmehal 0 5.500 0

Instruktørudgifter 0 0 0

0 5.500 0

Aktivitetsweekend

Leje af svømmehal 0 1.000 0

Instruktørudgifter 0 2.500 0

0 3.500 0

Kvinder i fridykning. Hvervekampagne 0 0 4.763

VM Dybde

Udgift 156.153 150.000 65.874

Deltagerbetaling -66.241 -60.000 -22.874

89.912 90.000 43.000

VM Pool

Udgift 0 0 10.425

Deltagerbetaling 0 0 0

0 0 10.425

Sommerlejr 

Udgift 0 0 8.000

Deltagerbetaling 0

0 0 8.000

Sikkerhedskursus. Ekstrabevilling

Udgift 0 23.670

Deltagerbetaling 0 -13.800

0 9.870

Fridykkerudvalget  101.670 120.000 102.611
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8 Arkæologiudvalget 2014 2014 2013

 

Møder 15.391 12.000 9.710

Arbejdsmøder 0 2.000 1.787

Porto, kontorartikler 1.039 1.400 1.045

Telefon 9.000 8.000 7.000

Sonar driftbudget 0 0 1.031

Grundkursus 0 5.000 0

Deltagerbetaling -410 -5.000 -410

-410 0 -410

Bopladskursus 0 4.200 1.326

Deltagerbetaling 0 -4.200 -1.025

0 0 301

Side Scan Sonar kursus 0 8.500 8.386

Deltagerbetaling 0 -8.500 -7.150

0 0 1.236

Side Scan Sonar kursus 0 5.000 0

Deltagerbetaling 0 -5.000 0

0 0 0

Arkæologiudvalget 25.020 23.400 21.701

38



Specifikationer

Regnskab Budget Regnskab

9 Teknisk Udvalg 2014 2014 2013

Udvalgsmøder 30.822 25.000 28.950

Instruktørseminar 22.706 22.000 0

Instruktørtrænermøde 18.639 30.000 18.783

Arbejdsmøde 10.489 15.000 10.823

Juniortrænermøde 0 7.500 0

Teknisk Instruktørseminar 0 8.000 0

TÆT PÅ 0 0 0

Kontorartikler 125 1.500 340

Porto 380 500 437

Telefon 16.400 19.000 13.500

Repræsentation 5.301 3.000 4.141

IT 4.000 4.000 0

WEB Online tilmelding 0 0 8.125

Ekstrabevilling, tavle i Blad 4 4.466 0 0

Foreningsbesøg 12.434 15.000 9.857

Luftanalyser 0 1.000 920

Stopprøver CMAS 1* 300 5.000 999

Nye specialkurser 2.879 10.000 0

Indkøb af lærebøger 7.616 8.000 19.725

Nye kursuskasser/Videoudstyr 4.748 2.500 11.729

Trimix instruktørudddannelse 0 5.000 0

Profilbeklædning 4.125 3.000 744

Teoriprøver 0 2.000 2.307

Internationale seminarer 0 10.000 8.090

Instruktørudgifter 30.743 18.000 7.775

Data Tracker Sensus. Ekstrabevilling 0 0 10.000

Teknisk Udvalg 176.171 215.000 157.244
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9 Teknisk Udvalg, kurser 2014 2014 2013

Instruktørseminar

Porto 0 2.800 2.371

Formøde 102 4.000 3.832

Repræsentation, gaver 26.275 29.700 23.220

Diverse grafik 2.099 2.000 0

Uforudsete udgifter 0 4.000 0

Seminargebyr, middag 87.259 101.250 110.112

Foredragsholder 41.542 20.000 17.581

TU møde og deltagelse 0 0 14.133

Program m.m. 0 5.000 1.325

Deltagerbetaling -135.700 -168.750 -148.910

21.576 0 23.662

CMAS 1* Instruktørkursus

Undervisningsmaterialer/Forsendelse 195 0 600

Certifikater 0 2.340 2.630

Ophold og forplejning 0 44.000 39.382

Kørsel instruktører 0 12.500 12.755

Udgifter instruktører 0 11.500 9.390

Transport materiel/Brændstof 0 1.000 1.959

Foredragsholder 0 500 0

T-Shirts 0 2.000 900

Deltagerbetaling 6.000 -4.000 -48.000 -56.000

-3.805 25.840 11.615

CMAS 2* Instruktørkursus

Certifikater 1.950 1.170 0

Ophold og forplejning 26.853 23.000 0

Kørsel instruktører 2.574 6.000 0

Udgifter instruktører 6.940 12.600 0

Transport materiel/Brændstof 1.954 1.000 0

Kutter 17.375 20.000 0

Foredragsholder 0 500 0

T-Shirts 0 800 0

Deltagerbetaling 6.500 -36.125 -25.500 0

21.521 39.570 0

 

CMAS 2* Instruktørkursus udenlandsk

Undervisningsmaterialer/Forsendelse 0 0 3.471

Certifikater 0 0 2.270

Ophold og forplejning 0 0 121.082

Udgifter instruktører 0 0 4.440

Instruktørseminar 0 0 0

T-Shirts 0 0 0
Deltagerbetaling 0 0 -126.500

0 0 4.763
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9 Teknisk Udvalg, kurser 2014 2014 2013

CMAS 2* Instruktørkursus 1.del 2012. 2.del 2013

Undervisningsmaterieler/Forsendelse 0 0 -260

Certifikater 0 0 975

Ophold og forplejning 0 0 22.155

Kutter 0 0 17.375

Kørsel instruktører 0 0 5.557

Udgifter instruktører 0 0 4.440

Materiel, transport og brændstof 0 0 1.707

Deltagerbetaling 0 0 -32.500

0 0 19.449

1* Snorkeldykkerinstruktør

Certifikater 2.925 2.340 1.560

Ophold og forplejning 1.883 2.160 1.799

Kørsel instruktører 2.991 800 219

Udgifter instruktører 1.580 5.600 1.480

T-Shirts 1.500 1.100 760

Deltagerbetaling 800 -16.150 -12.000 -11.400

-5.272 0 -5.582

1* Snorkeldykkerinstruktør

Certifikater 1.560 2.340 0

Ophold og forplejning 3.110 2.160 0

Kørsel instruktører 3.398 800 0

Udgifter instruktører 2.730 5.600 0

T-Shirts 600 1.100 0

Deltagerbetaling 800 -12.300 -12.000 0

-902 0 0

2* Snorkeldykkerinstruktør 

Certifikater 1.170 1.560 0

Kørsel instruktører 1.779 3.000 0

Ophold og forplejning 11.245 14.500 0

Udgifter instruktører 3.580 6.900 0

Transport materiel og brændstof 1.252 1.000 0

T-Shirts 600 1.000 0

Deltagerbetaling 2.400 -7.500 -12.000 0

12.126 15.960 0
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9 Teknisk Udvalg, kurser 2014 2014 2013

Dykkerlederkursus 

Ophold og forplejning 4.578 25.000 3.605

Kutter 0 10.000 0

Kørsel instruktører 1.137 3.500 2.340

Udgifter instruktører 3.580 8.600 4.610

Transport materiel/Brændstof 793 900 1.124

Deltagerbetaling  -12.000 -48.000 -22.000

-1.912 0 -10.321

Juniortrænerkursus

Certifikater 975 0 780

Kontrol i klubben 3.223 10.000 5.059

Juniortrænerkursus 1 i klubber 0 12.000 0

Juniortrænerkursus 2 ophold 0 30.000 0

Juniortrænerkursus 2 inst.kørsel 0 8.000 0

Juniortrænerkursus 2 certifikater 585 3.900 0

Juniortrænerkursus 2 diverse 75 600 0

Deltagerbetaling 500 -1.200 -56.500 0

3.658 8.000 5.839

Trimixkursus instruktør og DSF kursus

Undervisningsmaterialer og forsendelse 0 3.040 0

Certifikater 0 1.560 0

Ophold og forplejning 0 90.000 0

Gas 0 10.000 0

Deltagerbetaling 0 -105.600 0

T-Shirts 0 1.000 0

0 0 0

Snorkeldykkerlederkursus

Ophold og forplejning 0 3.700 0

Kørsel instruktører 0 3.000 0

Udgifter instruktører 0 7.000 0

Transport materiel/Brændstof 0 1.000 0

Deltagerbetaling  0 -14.700 0

0 0 0

Teknisk Udvalg 176.171 215.000 157.244

Kurser 46.992 89.370 49.426

Teknisk Udvalg 223.163 304.370 206.669
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10 Biologiudvalget 2014 2014 2013

 

Møder 5.010 10.000 7.118

Telefon 7.500 7.500 6.000

Foreningsbesøg 810 2.000 498

Koralrev teori

Transport 5.000

Materialer 1.500

Lokaleleje 1.250

Indgang akvarium 2.250

Forplejning 5.000

Deltagerbetaling -15.000

0 0 0

Koralrev togt

Udgift 0 198.000 0

Diverse 0 2.000 0

Deltagerbetaling 0 -200.000 0

0 0 0

Kattegat teori

Udgift 0 18.000 0

Diverse 0 1.000 0

Deltagerbetaling 0 -18.000 0

0 1.000 0

Kattegat Nord

Transport og forplejning 0 44.000 0

Deltagerbetaling 0 -36.000 0

0 8.000 0

Temaweekend  0 1.000 0

Kursus i marinbiologi 0 2.000 6.976

Deltagerbetaling 0 -8.800

0 2.000 -1.824

Biologiudvalget 13.320 31.500 11.792
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11 Fotoudvalget 2014 2014 2013

Møder 3.110 6.000 1.989

NM 0 0 4.972

Kontorartikler 0 500 0

Telefon 1.200 1.200 1.200

Fototræf 0 500 0

DM UV-Foto

Ophold/Forplejning 23.537 22.000 10.745

Transport 4.081 5.000 7.785

Diverse 630 500

Deltagerbetaling -9.000 -8.000 -9.500

19.248 19.500 9.030

VM Cuba

CMAS betaling 0 0 26.812

Fly 0 0 26.960

Ekstravægt 0 0 0

Ophold tilkøb 0 0 0

Deltagerbetaling 0 0 -30.000

0 0 23.772

Fotoudvalget 23.558 27.700 40.963
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12 Dykkerudvalget 2014 2014 2013

Møder 0 6.000 5.505

Kontorartikler 0 500 0

Telefon 0 5.000 5.000

2 Dykkerarrangementer

Udgift 0 20.000 7.800

Deltagerbetaling 0 -6.000 -1.400

0 14.000 6.400

Salling Park. Ekstrabevilling

Transport 0 4.965

Overnatning 0 1.450

Forplejning 0 929

0 7.344

Dykkerudvalget  0 25.500 24.248
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13 Sportsdykkeren 2014 2014 2013

Blad nr. 1

Trykning 26.175 24.238 32.523

Opsætning 10.500 12.000 20.438

Trykning af prisliste 0 0 0

Adressebehandling 4.146 4.150 3.644

Billedkalibrering 4.688 0

Korrekturlæsning 0 0 1.594

Fragt 0 0 750

Porto 42.761 44.000 43.821

88.270 84.388 102.768

Annonceindtægter -30.531 -31.963 -31.963

Provision 8.549 9.925 9.925

66.287 62.350 80.730

Blad nr. 2

Trykning 24.238 24.238 31.410

Opsætning 12.000 12.000 19.125

Adressebehandling 7.336 4.150 3.644

Billedkalibrering 3.875 0 0

Korrekturlæsning 0 0 1.594

Fragt 0 0 750

Porto 44.163 44.000 41.998

91.612 84.388 98.520

Annonceindtægter -64.706 -45.963 -45.963

Provision 18.118 12.870 12.870

45.024 51.295 65.427

Blad nr. 3

Trykning 24.238 24.238 31.695

Opsætning 12.000 12.000 19.125

Adressebehandling 4.048 4.150 3.644

Billedkalibrering 4.500 0 0

Korrekturlæsning 0 0 1.063

Fragt 0 0 750

Porto 41.791 43.000 42.003

86.576 83.388 98.280

Annonceindtægter -49.381 -37.000 -37.013

Provision 13.930 10.350 10.364

51.125 56.738 71.631

Blad nr. 4

Trykning 24.238 24.238 32.070

Opsætning 12.000 12.000 19.125

Adressebehandling 3.485 4.150 3.644

Billedkalibrering 5.000 0 0

Korrekturlæsning 0 0 1.063

Fragt 0 0 750

Porto 46.447 44.000 43.284

91.170 84.388 99.936

Annonceindtægter -54.369 -39.000 -38.413

Provision 13.667 11.000 10.756

50.468 56.388 72.279
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Blad nr. 5

Trykning 24.238 24.238 32.404

Opsætning 12.000 12.000 19.125

Adressebehandling 4.123 4.150 3.644

Billedkalibrering 5.063 0 0

Korrekturlæsning 0 0 1.063

Fragt 0 0 750

Porto 42.227 43.000 43.358

87.650 83.388 100.343

Annonceindtægter -43.856 -45.000 -45.913

Provision 11.871 12.000 12.856

55.664 50.388 67.286

Blad nr. 6

Trykning 24.238 24.238 32.786

Opsætning 12.000 12.000 19.125

Adressebehandling 4.221 4.150 3.644

Billedkalibrering 5.188

Korrekturlæsning 0 0 1.063

Fragt 0 0 750

Porto 44.139 46.000 44.517

89.785 86.388 101.885

Annonceindtægter -52.706 -45.000 -64.088

Provision 14.482 12.000 17.945

51.560 53.388 55.742

Sportsdykkeren  320.129 330.547 413.095

Bladudgift 535.062 506.328 601.732

Annonceindtægter -214.934 -175.739 -188.637

320.129 330.589 413.095
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14 Kommunikationsudvalget 2014 2014 2013

Arbejdsmøder 0 0 738

0 0 738

Projekter

Diveshow 0 0 106.992

Udstilling Klubber 0 0 2.529

Reklamebannere 0 0 0

0 0 109.521

 Redaktionsgruppen

Møder 27.135 24.000 29.822

Nordiske pressemøder 0 10.000 0

Kontorartikler 6.648 2.500 4.499

Porto 2.199 3.000 1.502

Telefon 4.946 5.000 5.871

IT vedligeholdelse 2.446 2.000 4.469

Diverse 553 2.000 2.568

Foto/Fremkaldelse 0 0 238

Artikler kørsel 7.193 23.000 19.136

Artikler , andre udgifter 11.057 9.000 8.775

Abonnement på blade 2.060 2.500 1.663

Redaktionsgruppen 64.238 83.000 78.544

Kommunikationsudvalget  64.238 83.000 188.803
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15 Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder 63.232 60.000 44.789

CMAS Generalforsamling 15.227 15.000 31.127

CMAS Møder DIF Tilskud -9.366 0 -16.925

DIF møder 1.955 5.000 6.025

Bestyrelsens deltagelse i udvalgsmøder 20.125 20.000 13.028

Uforudsete møder 10.613 10.000 10.665

Foreningsbesøg 5.501 20.000 18.533

Udvalgsseminar 0 50.000 0

WEB Møder 7.086 36.000 4.556

Telefon/Telefax drift 18.400 20.700 14.000

Kursus bestyrelsen 0 20.000 0

Bestyrelsen 132.773 256.700 125.797

16 Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Repræsentantskabsmøde 96.440 110.000 106.601

Repræsentation/Gaver 8.605 10.000 7.500

Revision  45.000 45.200 45.200

CMAS Europa 12.766 15.000 12.038

CMAS repræsentant Flemming Holm 12.755 20.000 24.098

CMAS repræsentant Søren Petersen 2.897 5.000 0

CMAS Europ GA 10.000

EUF møder 7.502 15.000

ISO møde. Ekstrabevilling 0 0 6.709

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper 185.965 230.200 202.147

17 Medlemsudgifter

Årsberetninger 13.390 20.000 17.482

Medlemskort 15.364 20.000 21.066

Medlemskort forsendelse 5.540 7.000 6.766

Vægtbæltefond 554 0 0

Klubrepræsentation 15.347 10.000 6.456

Udstillinger 40.439 40.000

PR og forsendelse af udstillinger klubber 14.680 10.000

WEB Abonnement 45 0

Udstilling klubber Ekstrabevilling) 0 0 18.130

Kontingent tilskud 10.640 8.000 7.100

Medlemsudgifter i alt 115.999 115.000 76.999
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2014 2014 2013

18 Administration   
Husleje 82.761 82.000 81.088

Kontorartikler 25.323 25.000 26.198

Porto 16.321 20.000 19.347

Gebyrer 2.356 1.000 960

Medielicens 961 2.000 952

Forsikringer 12.738 15.000 12.624

Telefon/Telefax 19.569 20.000 24.559

Kontingent DIF og CMAS 19.326 20.000 19.325

Kontingent CMAS Europa 2.263 2.500 2.322

Kontingent EUF 1.612 1.500 1.513

Vedligeholdelse IT, inventar m.m. 8.593 20.000 17.809

Telefoner og Headsæt 12.559 0 0

Computer bestyrelsen 23.330 0 9.747

Vedrligholdelse af programmer 6.355 10.000

Vestforbrænding affaldsgebyr 650 1.500 1.325

Diverse administration  -358 1.000 -556

Administration i alt  234.356 221.500 217.213

19 Renteudgifter  

Renteudgifter 0

Renteudgifter i alt  0

20 Personaleudgifter
Gager 807.473 808.000 791.460

ATP arbejdsgiver 2.160 4.320 4.320

Financieringsbidrag Atp 6.163 5.000 6.823

Barsel.dk/C/O ATP 0 1.500 342

Personaleomkostninger 3.527 5.000 4.302

Personaleudgifter 819.323 823.820 807.248
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21 MATERIEL 2014 2014 2013

Husleje 68.326 70.000 68.139

Vedligeholdelse  20.293 20.000 15.650

Forsikringer 510 400 380

Transport 18.794 18.000 17.276

1 stk ny motor. Ekstrabevilling 26.500 0 0

1 stk. defekt motor i bytte for ny -5.000 0 0

Genoplivningsudstyr forsendelse 294 2.000 768

Genoplivningsudstyr vedligeholdelse 0 2.000 0

Materiel i alt 129.717 112.400 102.212

22 Kollektive forsikringer

DIF Kollektive forsikring 45.250 45.271 38.406

Dykkerforsikring a 93,00 721.438 729.678 729.678

Kollektive forsikringer 766.688 774.949 768.084

23 Hensættelser  

Profiltøj 

Hensat 44.717 44.717

2013 Sporten -5.775 -5.775

2013 Bestyrelsen -20.930 -20.930

2014 Sporten -10.012

2014 Reserveret finnesvømmerudvalget 5.000

13.000 18.012

2013 DSF Jubilæum 2015 50.000 50.000

Aktivitetspulje

2013 Hensat 150.000 150.000

2013 Børnedykkertræf -6.337 -6.337

2014 Jubilæumsblad -4.376

139.287 143.663

Hjemmeside

2012 Hensat 250.000 250.000

2013 Udgift -99.188 -99.188

2014 Udgift -145.094

5.718 150.812

Hensat til stævner

2012 Hensat 50.000 50.000

2014 NM UV-Rugby herrer -27.540

22.460 50.000

 

230.465 412.487
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Ungdomsudvalget 
 
Foreningsbesøg: Udvalget har planer om at lave foreningsbesøg, hvor vi vil fortælle om vores 

arrangementer, og hvis klubberne har behov for det hjælper vi gerne med gode ideer om forskellige 

muligheder for juniorer. 

 

 

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. 

Deltagerne medbringer selv egne telte, så det kræver et stort område på en campingplads, ca. 8000 

kvardratmeter at holde en sommerlejr og derfor er det meget begrænset hvor sommerlejren kan 

holdes. 

 

 

Juniorlege: Juniorlegene er et stævne for juniorer hvor der dystes i 4 disipliner over en weekend.  

Der deltager omkring 100 juniorer. 

 

Juniorlederseminar:  Udvalget vil i 2015 prøve at holde juniorlederseminar, det kræver en del arbejde 

at finde relevante emner til seminaret, men vi vil prøve at få gennemført et arrangement. 

 

 

Juniortræf i Silkeborg: Træffet er for juniorsnorkeldykkere og det eneste træf vi har hvor der dykkes i 

ferskvandssøer. Der er natdyk, og en af dagene arrangeres der forskellige vandlege i en af søerne.  

 

Juniortræf i Lejre Vig: Er også et træf for juniorsnorkeldykkere hvor derdykkes stranddyk, natdyk og 

en af dagene dykkes der fra et vikingeskib. Vi lejer den lokale sejlklubs klubhus hvor der spises. 

Der overnattes i medbragte telte. 

 

 

Vi vil i 2015 gøre en indsats for at gøre vores arrangementer mere synlige så de også kommer direkte 

ud til juniorlederne. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

Ungdomsudvalget 

 

Bent Knudsen  
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Undervandsjagt Udvalget   
 

+  

 

 

 

 

 

      

Indledning 

Undervandsjagt er en sport i ekstrem fremgang. I de seneste par år er der kommet rigtig mange nye 

undervandjægere til. Som udvalg, samt repræsentanter for de udøvende, prøver vi at følge med den 

udvikling som sporten gennemgår.   

Med nye udøvere følger et naturligt behov for oplysning på en række områder. Der er tale om emner 

som sikkerhed, love og regler, etisk kodeks og erfaringsoverleveringer. Vi prøver i udvalget, at møde 

de krav der bliver stillet til os i forbindelse med en kraftigt stigende interesse for sporten. Med den 

udvikling som sporten har været genstand for, har vi vurderet, at udvalgsarbejdet vil tage afsæt i 

følgende fire indsatsområder:  

Udvalgsarbejdets fire indsatsområder 

De fire ben som arbejdet anno 2015 hviler på, er repræsenteret ved det følgende. Bredde 

arrangementer, juridiske opgaver, elitearrangementer samt PR og image arbejde. Herunder en 

uddybelse: 

A. Bredde arrangementer 
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Vi er i udvalget organiseret med jagtkredse, hvor der afholdes konkurrencer med ligesindede 

jægere i samme kreds. Der er 3 kredse : Jylland, Fyn og Sjælland & øerne. En gang om året 

afholder vi Forbundsmesterskab, hvor alle inviteres til at deltage. Et arrangement, hvor det 

hidtil har været konkurrencen der har været i centrum for jægerne. Vi ønsker stadig at 

afholde konkurrencer, men har fået en mere social agenda for fremtiden. Dette opnås 

gennem kollektiv madlavning, fælles overnatning og samlende aktiviteter.  

 

  

 

B. Juridiske opgaver 

Efterhånden som sporten og antallet af udøvere vokser, bliver vi også stillet overfor et større 

krav omkring love og juridiske spørgsmål. Bl.a. bliver vi nødt til at få udredt og fastslået de 

gældende regler, omkring  brugen af harpuner for unge under 18 år. Dette har vi før kæmpet 

med, men nu må vi have et klart svar fra øverste politiinstans. 

Som udgangspunkt er alle danske farvande åbne for undervandsjagt. Dog er der enkelte 

steder, hvor gamle regulativer, som for eksempel forbud mod at stange fisk eller fiskeri med 

blus, stadig er gældende. Dette har oprindeligt været i forbindelse med ålefiskeri, men 

forbuddet har haft den uheldige betydning, at alt undervandsjagt er blevet forbudt i disse 

områder. Et eksempel på dette er eksempelvis Øresund, der tidligere har været spærret for 

undervandsjagt. Vi fortsætte med arbejdet og forsøge at ophæve forbud andre steder. Vi har 

kontakt til lokale undervandsjægere, som gerne vil være med til at løfte dele af dette 

arbejde.  

 

C. Elitearrangementer 

I undervandsjagtudvalget påtager vi os også, at stå for konkurrencer for de bedste 

undervandsjægere i landet,  samt i Norden. Vi har tradition for at have udøvere med til 

konkurrencer i udlandet og danske undervandsjægere har flere gange opnået topplaceringer 

i disse konkurrencer.  

Vi sigter mod at deltage til Euro Africa Mesterskaberne under CMAS, i Cadiz, Spanien 2015 

med 3-4 personer, der har kvalificeret sig igennem vores udtagelsesstævne.  

Ligesom vores lange tradition med Nordisk Mesterskab, hvor vi er dobbelt-forsvarende 

mestre i både individuelt og i hold. I 2015 vil Nordisk 

Mesterskab blive afholdt på Langeland i starten af 

oktober. 
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D. PR og image 

Som undervandsjagtudvalg er vi 

Danske Undervandsjægeres ansigt 

udadtil. Det er således vores 

fremadrettede opgave, at sørge for 

en god dialog mellem 

undervandsjægere og andre 

interesseområder med tilknytning 

til havet. Der har tidligere været 

eksempler på gnidninger, specielt 

mellem undervandsjægere og 

andre interesseorganisationer som 

lyst- eller fritidsfiskere . Som udvalg 

vil vi fortsat bestræbe os på, at 

udgøre en samlet stemme for 

undervandsjægere, således at vi 

kommer ud med et ordentligt og 

samlet budskab. 

Vi har i udvalget, flere gange i år, været medvirkende i nyhedsindslag og radioprogrammer, 

som promoverer sporten og dermed Forbundet.  

I 2015 vil vi, via de sociale medier,  eksempelvis Facebook, hvor mange nye UV-jagt grupper 

er opstået, sprede budskabet omkring vores vigtige forbundsarbejde.  

Vores folder om undervandsjagt, samt brugen af harpuner, er fortsat en kæmpe succes og 

der trykkes regelmæssigt nye. Den er distribueret til alle kendte forhandlere af harpuner, 

nationalt. Med information og oplysning håber vi på, at nye brugere af harpunerne, vil melde 

sig ind i en klub og dermed ind i Forbundet. Vi er meget stolte af denne kampagne - og håber 

på at kunne hverve mange nye medlemmer til Forbundet på den måde. Se vores arbejde i 

PDF filen nedenfor. 

http://www.naknemo.dk/excel/uvjagt_folder.pdf 

Afslutning 

Udvalget står stærkt og er klar til nye udfordringer - og til at hjælpe alle de nye medlemmer, der 

strømmer til klubberne rundt om i landet. I øjeblikket er det bl.a. UV-jægerne, der bringer nyt blod 

ind i dykkerklubberne, der i de senere år har haft nedgang i antallet af medlemmer.  Med udvalgets 

fremtidige arbejde kan vi - via sociale arrangementer og konkurrencer, samt vores folder - engagere 

de nye og uerfarene jægere. Således at de kan blive en del af den allerede etablerede 

dykkerklubkultur. På den måde bliver det nemmere, som nye undervandsjægere, at jage sikkert og 

efter lovens forskrifter -og i fællesskab med ligesindede.  

 

Undervandsjagt udvalget 

Dansk Sportsdykker Forbund 

 

 

Bagsiden af vores folder om uv-jagt 
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Undervandsrugby udvalget 

Dame- og herre landshold 

VM 2015 afholdes i slutningen af juli i Cali Colombia hvor Danmark stiller med et herre- og et 
damelandshold. Landsholdstrænere og holdleder frem mod Columbia 2015 er på plads. 

Landsholdssamlinger frem mod VM 2015 vil være fokuseret og målrettet mod de særlige forhold VM 
i Columbia afvikles under. Som en del af forberedelsen deltager herre- og damelandsholdet i 
Nordiske Mesterskaber i februar 2015.  

U21 dame- og herrelandshold & ungdomsarbejdet 

U21 EM afholdes i november 2015, Danmark stiller med et U21 herre- og damelandshold. 

Der arbejdes videre på broprojekt mellem U21 landsholdene og senior landsholdene, for at sikre en 
bedre fastholdelse af unge talenter. Herunder skal planlægning for alle landshold fremadrettet ske 
samlet som en del af brobygningen.  

Nationale aktiviteter 

Landsdækkende EliteCup og turneringer fastholdes på nuværende niveau. Der skal arbejdes aktivt 
med at få flere klubber til at deltage i turneringer og der skal søges samarbejde med turneringer der 
pt. arrangeres i privat/klub regi (primært i Vest Danmark). 

Eksponering og fremme af UV-rugby sporten 

Udvalget arbejder konstant på at få mere eksponering og udbredelse af sporten i Danmark, og ser 
dette som en særdeles vigtig opgave. 

Det planlægges at afholde et internationalt U21 arrangement i 1. halvår 2015, gerne i klubregi. 

Større udbredelse af UV-rugby i Danmark sker ved en mere systematisk rekruttering til sporten. UV-
rugby udvalget skal fastsætte mål og metoder, det praktiske rekrutteringsarbejde skal planlægges og 
varetages af den enkelte klub. 
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Finnesvømmer Udvalget 
FinnesvømmeUdvalget i Dansk Sportsdykker Forbund er stadigvæk i en opbygningsfase efter hele 

den ”gamle” danske finnesvømmer elite gik på ”finnesvømmerpension” for år tilbage uden at ”Know 

How’en” var blevet forankret i klubberne eller Dansk Sportsdykker Forbund… 

Udvalget består af ”dykkerene” Allan Sylvester, Dråben og Henning Aaberg, Dykkerklubben AKTIV 

begge med en solid baggrund i dykningen og klubarbejdet samt DSF, og ”finnesvømmerne” Patrick 

Sommer, tidligere fra Ægir i Esbjerg og netop flyttet til Kbh. (Med internationalt niveau med 

deltagelse i World Cup’en, EM mv. og en baggrund som elite svømmer i West Swim i Esbjerg) og 

Kenneth Aaberg, Dykkerklubben AKTIV og et produkt af ungdomsarbejdet i Dykkerklubben AKTIV og 

DSF (Bedste unge finnesvømmer gennem flere år og på vej mod internationalt niveau). 

Udvalget ser det som et langt sejt træk, at få reetableret finnesvømningen med udgangspunkt i 

ungdommen ”De unge snorkeldykkere” rundt om i klubberne, og gerne ved at der bliver etableret et 

lokalt samspil mellem svømmeklubben og dykkerklubben. Bevist og/eller ubevist skaber samspillet i 

Dansk Sportsdykker Forbund er også nye ”Finnesvømmere”, eksempelvis er Ungdoms Udvalgets 

”Juniorlege” med til at sætte fokus på konkurrence i snorkeldykning, og de unge og/eller klubber som 

vil mere vælger så at træne målrettet til DM. Der er også ved at blive skabt nye relationer og synergi 

mellem eksempelvis Finnesvømning og Fridykning, når Finnesvømning kommer ud i ”ÅbenVand” vil 

en synergi med UV-Jagt også være meget naturligt… 

Vi satser på, at der fast er tilknyttet 2-4 unge finnesvømmere i alderen fra 12 – 21 år som 

”FINNESVØMMER-Ambassadører” – Dem vil vi bruge aktivt i forbindelse med ”UNG til UNG” info i 

forbindelse med forenings-/klubbesøg mv. 

I udvalget har vi også erkendt, at det er vigtigt at støtte op om, at mindst et par voksne 

finnesvømmere er på et europæisk eliteniveau eller på vej – Da det er meget vigtigt, at de unge også 

har idoler at se op til, samt resursepersoner der kan formidle viden og erfaring videre til udvalget, og 

ikke mindst til de mange unge finnesvømmere som er på vej... 

2015 bliver et hårdt år for Dansk Sportsdykker Forbund, og udvalget har i den forbindelse fået 

udmeldt en budgetramme - Budgetrammen matcher på ingen måde det der skal til, for at indfri de 

ambitioner DSF og udvalget må have til udvalgets aktivitetsniveau på længere sigt.  

 

Dansk Mesterskab – Finnesvømning 2015 

Lørdag den 7. november 2015 (Hvis det kan lade sig gøre, gennemføres DM altid den anden weekend 

i november) gennemføres ”Danske Mesterskab - Finnesvømning 2015” i en svømmehal med 50 

meter baner med Elektronisk Tidtagning. Der er lavet en forhånds aftale med AuqaClub i Odense om 

at være arrangerende klub. At gennemføre et Dansk Mesterskab i Finnesvømning er meget vigtigt for 

DSF i forhold til DIF medlemsskabet. Men i forhold til finnesvømningen vil der være fokus på 

ungdommen som en langsigtet satsning, men selvfølgelig også på DM for Senior Elite med DIF 

medaljer (Gives til den bedste i Danmark inden for hver disciplin, og kan også vindes af de unge, hvis 

de har en bedre tid end seniorerne) samt ”Master” for de ældre. Der konkurreres i de internationale 

aldersklasser og discipliner - ”Alm. finner” (Bi-finner) samt ”Overfladesvømning” og ”Dyk”, hvor der 

kan vælges monofinner eller alm. finner efter eget ønske samt enkelte ”Flaske” discipliner. 

 

Nye initiativer: 

Det er sat på ”Standby”, men udvalget vil gerne udvikle finnesvømningen i DSF ved at de unge 

ambassadører kan opnå ny viden og inspiration samt motivation ved at de deltager i træning og/eller 



58 
 

konkurrencer i udlandet eller et nordisk samarbejde. Et andet meget relevant nyt tiltag er ”Åben 

Vands finnesvømning”, men det må udsættes til 2016. 

 

Træningssamlinger: 

De er i 2015 sat i bero, men ønskes genoptaget i 2016. 

 

Klub-/foreningsbesøg: 

Planen er at gennemføre 4 - 6 klubbesøg, hvor udvalget og en eller flere af de unge ”Finnesvømmer-

Ambassadørerne” sammen vil informere om finnesvømning og hjælpe klubben evt. i samspil med 

den lokale svømmeklub videre. Vi har en ambition om at besøge de klubber eller andre foreninger, 

som gerne vil have en ”Intro til Finnesvømning” – Hvor end de måtte holde til, og når de ønsker det! 

De besøg vi har gennemført de sidste år, har været meget positive, samt givet anledning til 

erfaringsudveksling på flere forskellige fronter Det er også vores opfattelse, at de besøgte klub er 

meget positiv over for denne service som DSF yder, samt en ”nærhed” hvor DSF bliver andet end et 

kontor i København og Sportsdykkeren… 

 

Udvalgsudstyr: 

I forbindelse med klubbesøg, træningssamlinger og udlån er det vigtigt, at udvalget råder over udstyr 

til ”Finnesvømning” som består af monofinner, pandesnorkler, småflasker og tilhørende 

lungeautomater. Det eksisterende udstyr skal holdes ajour og ”Up-To-Date”. 

 

Stævner: 

”Finnesvømme-Ambassadører” og bedste finnesvømmere har de sidste år deltaget i ”De Åbne 

Hollandske/Tyske Mesterskaber” med gode resultater - Det er for at skabe et fællesskab mellem de 

unge finnesvømmerne på tværs af klubberne og skabe internationale kontakter samt give de unge 

mulighed for at opnå international erfaring. Dette stævne vil vi gerne fastholde som en tradition, da 

det på alle måder er givtig for finnesvømmerne og udvalget.  

 

Elitesatsning 2015: 

I udvalget vurder vi, at en naturliglig forlængelse af vores hidtidige opbyggende indsats og 

”Elitesatsningen 2014” – Er en forsættelse med ”Elitesatsning 2015”, som er meget nødvendigt for 

udvalgets forsatte virke og udvikling, og skal derfor betragtes som en investering i fremtiden. Den 

afsatte økonomi i budgettet matcher dog på ingen måde udvalget ambitioner, men når økonomien 

nu ser ud som den gør, så vil udvalget prioritere ”Elitesatsningen 2015” i årets løb for at få mest 

muligt ud af pengene. Det kan ikke gøres på nuværende tidspunkt, da stævnekalender og 

træningsmuligheder ikke kendes endnu. Hvis det skulle vise sig muligt, vil ekstrabevillinger til 

”Elitesatsningen 2015” være kærkomne.  
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Fridykkerudvalget  

 
1. For at fastholde dansk fridyknings høje internationale niveau, ønsker vi at forstærke 

træningssamarbejdet og forbedre mulighederne for laget af fridykkere lige under eliten ved 

at: 

 - afholde 2 fællestræninger på tværs af klubberne i Danmark. Specielt for de mindre klubber 

vil dette give et meget værdifuldt input mht. træningsmetoder og inspiration.  

 

(Hold-VM i september gav en 4.plads til kvinderne og en 5.plads til mændene. Herrerne lå 

faktisk til bronze indtil sidste disciplin hvor et rødt kort desværre kostede medaljen). 

2. Fridykkerudvalget ønsker at støtte op om de 2 centrale arrangementer indenfor fridykning i 

Danmark: DM i pool og DM i dybde. Begge stævner kræver mange frivillige og vi vil gerne 

bakke op herom. 

3. Interessen for fridykning er støt stigende. Der skrives jævnligt om emnet i de danske medier 

og det har været i TV, bla. som aftenunderholdning, som ungdomsTV og som en 

portrætudsendelse. 

Dertil er nye klubber sandsynligvis på vej i både Kolding og Aalborg, ligesom der fortsat er 

ventelister til klubberne i Kbh-området. 

Vi vil bestræbe på at lave klubbesøg i det omfang vi kan overkomme og vi afsætter midler af i 

budgettet til at kunne imødekomme interessen. 
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Arkæologiudvalget   
   
I marts afholdes Marin Arkæologisk konference i Sønderborg.   
Deltagelse udbydes til DSF medlemmer såvel som fagarkæologer og andre med interesse indenfor 
området.   
Konferencen arrangeres i samarbejde med Vikingeskibsmuseet og planlægges at hvile i sig selv 
økonomisk.     
I  november måned afholdes Marinarkæologiske Grundkurser.   
Kurserne udbydes som udvalgets øvrige tilbud primært til DSF medlemmer og har til formål at 
bibringe deltagerne en grundlæggende viden om marin arkæologi, dens historie, metodik og 
underområder. Kursets varighed er planlagt til 6 timer   
   
I maj afholdes et Bopladskursus   
AU's bopladskursus har til formål at give deltagerne en mere dybdegående viden om marine 
stenalderbopladser og andre af periodens kultur-sites samt erkendelse og undersøgelse af disse.  
Kurset kan arrangeres med tilhørende dykning på relevante sites.   
   
I juli afholdes et Marinarkæologisk togt   
I samarbejde med andre relevante udvalg afvikles et dykkertogt på sites af arkæologisk, biologisk og 
fotomæssig interesse   
   
Foredragsaftener holdes ad hoc   
Udgift   
Deltagerbetaling   
   
Side Scan Sonar kursus (forår)   
Udgift   
Deltagerbetaling 
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Teknisk Udvalg 
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Generelt  

 

Formål 

Udvalget skal arbejde for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere, instruktører på alle 
niveauer indenfor DSF, herunder også ungdom. 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 sluttelig forbundets sikkerhedsmæssige forretninger, jævnfør Dansk Sportsdykker 
Forbunds vedtægter. 

 

Stabilisering 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 kompetencer, der er nødvendige, dels gennem 

fastholdelse og uddannelse af udvalget medlemmer og dels gennem rekruttering af egnede 

kandidater til udvalget. 

Udvalgets arbejde baserer sig udelukkende på frivilligt ulønnet arbejde og forbundet erkender 

behovet for motivationsfremmende aktiviteter. 

 

Mål: 

Teknisk Udvalg skal understøtte Dansk Sportsdykker Forbund strategi om at ”Det skal være lettere at 

være klub”  

Teknisk Udvalg planlægger 5 udvalgsmøder til brug for strategisk vigtigt arbejde i udvalget. TU 

planlægger desuden med projekt arbejdsmøder med interne og eksterne deltagere i forbindelse med 

udvikling og videreudvikling af materialer og uddannelser.  Herudover virksomhed i forbindelse med 

planlægning, afvikling og evaluering af instruktør- og Instruktørtrænerseminaret. 

 

Der planlægges med afvikling af fysiske møder, hvor der er behov for debatter og samarbejde med 

arbejdsgrupper og virtuelle møder herudover. 

Rekruttering af nye medlemmer til TU kan ske igennem inddragelse i praktiske projekter og direkte i 

udvalgets arbejde for at sikre involvering i udvalget arbejde. Der ses på opdatering af TU medlemmer 

i forhold til efteruddannelse i forhold til kompetencer som er anvendeligt idenfor både dykning og 

personlig udvikling. F.eks. DIF kurser mv. projektlederuddannelse 

 

Instruktører 

DSF vil gerne sikre at klubberne til stadighed har mulighed for at få uddannet instruktører på alle 

niveauer og at forbundet råder over en stab af kompetente og motiverede instruktørtrænere.   

DSF ønsker at gøre det mere attraktivt at uddanne sig til instruktør og vil understøtte kurser på 

attraktive steder og kurser med reduceret brugerbetaling samt oprette interessentlister til kurser.  

Det er af strategisk vigtighed, at der til stadighed uddannes nye instruktører for at sikre tilgangen af 
nye medlemmer til DSF. Udgiften i forhold til at uddanne en instruktør bør holdes på et for klubberne 
fordelagtigt lavt niveau. TU ønsker i 2015 reduceret deltager betaling for deltagelse i CMAS * og ** 
instruktør uddannelser samt for CMAS *og ** snorkelinstruktør uddannelserne.  
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Teknisk Udvalg anerkender ydermere vigtigheden af instruktørpleje for løbende at sikre motivation 

og fastholdelse af instruktørkorpset. Afholdelse af et instruktørseminar, hver 18 måneder som næste 

gang afvikles i 2016. For at holde udgiften for klubber nede til instruktørseminaret holdes TU 

deltagelse ude af instruktørseminaret. 

 

Der planlægges med at afvikle dykkerlederkursus sammen med CMAS ** instruktørkursus, anden del 

(B2) samt at afvikle Crossover kursus for ikke DSF CMAS for instruktører for at få flere DSF 

instruktører. 

 

Der udvikles decentrale kompetenceudviklingsseminarer i forbindelse med revision af de nye CMAS 

standarder og der fremstilles pamflet med nye dybdegrænser 20, 40, 56 meter og 

undervisningsmateriale. 

 

Teknisk Udvalg mangler personaleressourcer og kompetencer indenfor området fridykning og 

snorkeldykning. Uddannelsen som fridykkerinstruktør udvikles i fridykkerudvalget og kvalitetssikres i 

Teknisk Udvalg. 

 

Teknisk Udvalg ønsker, at Instruktørtrænere får mulighed for en anden godtgørelse end den 

nuværende, hvilket kunne være kurser og eller uddannelse.  

 
Mål: 

•  1 stk. CMAS * instruktør kursus pr. år 
•  Minimum 10 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt over 

landet 
•  1 stk. CMAS ** instruktør kursus pr. år  
•  1 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kursus pr. år  
•  1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus pr. år  
•  Dykkerlederkurser rekvireres af klubber 
•  Snorkeldykker dykkerlederkursus rekvireres af klubber 
•  1 stk. instruktørseminar hver 18 måneder, næste gang i 2016 
•  Et årligt Instruktørtræner seminar skal sikre, at Instruktørtrænerne løbende opdateres, samt 

sikrer kvalitet og aktivitet inden for området. 
•  CMAS *** Instruktørtræner kursus forsøges oprettet inden 2017  
•  Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber 
•  Crossover kursus for ikke DSF instruktører i samarbejde med B kursus 

 

Juniordykning 

Juniordykning er et strategisk vigtigt område for DSF. Modellen med samlet instruktør træning og 

efterfølgende audit i klubberne revurderes og samtidig skal en decentral løsning implementeres. 
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Mål: 

•  Oplæg og opstart på decentral model for instruktør uddannelse 

- Et Juniortræner 2 kursus fælles for hele Danmark pr. år - eventuelt i klub  

- Et Juniortræner 1-kursus afvikles decentralt efter behov. 

Der planlægges med 2-3 arbejdsmøder i forbindelse med udvikling af modellen 

•  Udvikling af undervisningsvejledning niveau guld. 

Der nedsættes en projektgruppe som mødes 2-4 gange i forbindelse med udvikling af 

materialet 

•  Der afholdes et til to juniortrænerseminar (JT2 og JT3) fordelt i Danmark 

 

Lærebøger 

TU vil sikre, at klubberne til stadighed har mulighed for at få lærebøger af høj kvalitet. Arbejdet med 

bøger er meget langsigtet og det er derfor nødvendigt at foretage en langsigtet prioritering af 

udgivelserne.  

TU vil gerne understøtte arbejdet med P3 uddannelse i klubberne, da kvalificerede CMAS *** 

dykkere er en forudsætning for videreuddannelse til instruktør, hvorfor dette prioriteres højt. 

Dernæst er det vigtigt at få konsolideret det eksisterende lærebogsmateriale. 

 

Mål:  

•  Udarbejde præsentationer til CMAS *** uddannelsen på baggrund af bogen 
•  Udføre opdatering af CMAS ** bogen inden ny udgave genoptrykkes 
•  Revision af snorkeldykkerbogen igennem oprettelse af brugergruppe med deltagelse af 

snorkeldykkerinstruktører og juniorudvalget 
•  Lave løbende information omkring opdateringer når nye udgaver af bøger frigives 

 

Teknisk dykning  

Der arrangeres er årligt teknisk instruktørseminar i 2015 som skal sikre, at 

Instruktører/Instruktørtrænerne løbende opdateres, samt sikrer kvalitet og aktivitet implementeres 

inden for området. 

 

NITROX 

NITROX uddannelserne har meget moment i klubberne. Arbejdet skal understøtte den fortsatte 

udvikling af området og sikre driften i klubberne igennem udvikling af spørgsmål til 

prøvegeneratoren samt tilpasse undervisningsmaterialer.   

Mål: 

•  Udarbejde retteark til teoriprøverne 
•  Der arbejdes efter en E lærings model så NITROX kurset kan afvikles som E læring 

ADVANCED NITROX 

TU ønsker en rød tråd fra ADVANCED NITROX og frem, så man fra starten af ens uddannelsesforløb 
lærer de rigtige færdigheder. Man skal kun tilegne sig nye færdigheder uden at skulle fralægge sig 
gamle vaner. 
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Mål: 

•  PowerPoints til Advanced NITROX opdateres 
•  Udarbejdelse af uddannelses materialer herunder video materialer 
•  Udarbejdelse af opdaterede teoriprøver 

 

Blender uddannelsen 

Blenderuddannelsen konsolideres og kvalitetssikres 
 
Mål: 

•  NITROX/TRIMIX opdeling i undervisningsmateriale 
•  Nye teoriprøver til NITROX og TRIMIX prøver 

 
 
TRIMIX Light 50 

Ud fra de gennemførte klubbesøg spores en efterspørgsel efter en TRIMIX uddannelse til dykning til 

50m. Det ses efter erfaringer fra Sverige med samme kursus og dette kunne være et bud samt 

evaluere om det er noget der skal arbejdes videre med i DSF regi 

 
NORMOX TRIMIX 

TRIMIX uddannelsen skal sikres fremover og der skal skabes kontinuitet i uddannelsen af nye TRIMIX 

instruktører og Instruktørtrænerer. Ligeledes skal undervisningsmateriale vedligeholdes. Advanced 

TRIMIX færdigudvikles, men herefter sættes udviklingen i bero, indtil der er opnået mere erfaring 

med TRIMIX uddannelse og instruktørkræfterne er stabiliseret. Behovet i klubberne i forhold til 

rekreativ TRIMIX undersøges og vurderes med henblik på om uddannelsen skal oprettes. 

Mål: 

•  Markedsføre NORMOX TRIMIX uddannelsen i klubberne i DSF regi 

•  Teknisk Udvalg sikrer igennem markedsføring og information at der afvikles TRIMIX kurser  

 

Advanced TRIMIX 

Advanced TRIMIX er et begrænset området, men ønskes strategisk fastholdt som et område af DSF 

tilbud for teknisk dykning. Teknisk Udvalg vurderer, at Advanced TRIMIX skal gøres færdig i 2015, 

mens DSF har kapaciteten på området, da der snart ikke er flere Instruktørtrænere (M3) på området 

og således at yngre kræfter overtage opgaven på sigt. Kurset udvikles og frigives i 2015. 

Mål: 

•  Udvikling af kursusmateriale 
•  Udvikling af kursus 
•  Gøre Advanced TRIMIX salgbart 

 
 

Uddannelse af tekniske instruktører 

Lave en tilgængelig liste med instruktør trænere med telefon nummer samt den geografiske region 

der dækker og pris samt hvordan en uddannelse typisk ser ud. Sikre en geografisk spredning i 

Danmark af tekniske instruktører. 
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Øvrig uddannelse 

TU skal i samarbejde med klubberne overveje, hvilke nye specialer, der med fordel kan 

implementeres i Danmark. TU skal sikre sin egen kompetence udvikling gennem deltagelse i 

konferencer, kurser eller lign. 

CMAS standarder indeholder et meget stort antal speciale certifikater (Planer). TU vil arbejde på at få 

udviklet et antal kurser omkring disse specialiteter. 

Nogle af disse vil de enkelte instruktører ude i klubberne kunne overtage kursusmaterialet og uden 

videre og kunne starte uddannelserne. Andre specialiteter kræver at instruktørerne først uddannes 

af TU 

Mål: 

•  Udarbejdelse af materialer til nye specialer ud fra nye standarder for eksempe: Vrag 2,  

Tørdragt, SideMountSystem (SMS) og Isdykning 

•  Deltagelse i eksterne konferencer eller kurser samt deltagelse i internationale seminarer. 
I 2015 Teknisk Udvalg deltagelse i Düsseldorf messen i Tyskland.  

•  Deltage i det nordiske samarbejde omkring dykning herunder særligt med det Svenske 
Sportsdykkerforbundet, da Sverige har erfaring på dette område samt Instruktørkurser og 
juniordykning. Udvikling af specialuddannelser inden for tørdragt, isdykning, som blandt 
andet Norge og Sverige har erfaring inden for i forhold til undervisningsmaterialer. 
Afholdelse af nordisk Teknisk Commite seminar, der går på omgang mellem de tre nordiske 
lande.  
2015 forventer Teknisk Udvalg Danmark et samlet seminar for Teknisk Comite i de tre 
nordiske lande som afholdes i Københavnsområdet. 
 

Sikkerhed 

TU skal fortsat varetage og udbygge aktiviteterne omkring sikkerhed. Tæt-på skal formaliseres i et 

samarbejde med relevante parter og fastholdes i CMAS * instruktør uddannelsen. 

TU skal til stadighed vurdere og revidere behovet for og omfanget af lægeundersøgelse. Det 

prioriteres at episoder og ”tæt på hændelser” bliver kendt og brugt som læring i forhold til at opnå 

større sikkerhed i forbindelse med dykning i DSF regi. Der informeres om episoder og ”tæt på 

hændelser” og der opfordres til at dele erfaringer fra oplevelser andre kan lære af. 

 

TU ønsker at være proaktive i forhold til at opsøge episoder og kontakte klubber samt sende 

information til instruktører om episoder løbende via instruktørbuletin.  

 

Teknisk Udvalg vil i samarbejde med kommunikationsudvalget se på muligheden for at lave en 

kampagne med fokus på vand og O2 som de to betydningsfulde faktorer for at undgå 

dekompressionssyge. 
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Mål: 

•  Fortsat deltagelse i diverse råd 
•  Fortsat fokus på sikkerhedsarbejdet og samarbejde med HBO gruppen 
•  Samarbejde med Hyperbar.dk om dykkedata samt forskning i data fra dykning og sikkerhed 
•  Opdatering og vedligeholdelse af Søsportens Sikkerhedsråds pjece og fokus på sikkerhed i 

forbindelse med dykning 
•  Forsat evaluering af spørgeskema P1 – P3 uddannelse for at sikre kvalitet i uddannelserne 
•  Vedligeholdelse af ”Vejledning til sikkerhedsregler” 
•  Undersøge APP til episoderapportering i samarbejde med DSF kommunikationsudvalg. 

 

Profilering og synlighed 

TU ønsker at være synlig for medlemmerne i Dansk Sportsdykker Forbund ved at møde klubberne på 

deres hjemmebane og i øvrigt profilere sig gennem beklædning til instruktører og trænere.  

Det er strategisk for DSF at profilere sig i medierne, særligt i dykkemiljøet. TU afsætter ressourcer til 

at deltage i dykkermæssige konferencer og træf nationalt og internationalt. 

Mål: 

•  3-5 klubbesøg pr. år, som besøg i klub en aften og det undersøges om behovet for weekend 

møde med klubber i nærområdet er ønskeligt. 

•  Deltagelse på 1-2 messer, Diveshow, træf eller andre større arrangementer 

•  Opdateret beklædning til Instruktører som repræsentanter for Dansk Sportsdykker Forbund 

 

Kommunikation i TU 

Kommunikation skal tilpasses målgrupperne. TU ønsker at højne informations flow omkring TU’s 

arbejder til omverdenen, primært til klubberne, sekundært til øvrige.  

Mål: 

•  Indlæg i hvert nummer af sportsdykkeren  
•  Instruktør bulletiner efter behov 
•  Procedure om at opdatere information på www.ssportsdykning.dk 
•  Politiker omkring facebook og andre sociale medier fastlægges 
•  Udbrede kendskabet til DSF uddannelsesstruktur 

Øge dialogen med klubber og instruktører 
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Biologiudvalget 
 

Arbejdsweekend 

Biologiudvalget mødes en gang årligt til en arbejdsweekend, hvor der arbejdes på 
undervisningsmateriale, og det efterfølgende år planlægges. Derudover afholdes alle udvalgets 
møder på Skype eller i forbindelse med udvalgets arrangementer. 
 

Foreningsbesøg & kursus i marin biologi  

Biologiudvalget vil besøge mindst to klubber i 2015, og vi vil gerne afholde et enkelt kursus i 
marinbiologi. Klubbesøg og kursus arrangeres, når det efterspørges af klubberne.  
 

Koralrevskursus og rejse. 

I år vil biologiudvalget gentage succesen med et koralrevskursus. Kurset består af en weekend med 
teori og en uges dykning et tropisk sted.  
Teorikurset finder sted sidst i oktober fra lørdag formiddag (kl. 10) til søndag eftermiddag (kl. 14) og 
inkluderer et besøg på Danmarks akvarium (Den Blå Planet), mikroskopering af levende koraller, 
samt foredrag af nogle af Danmarks dygtigste koralrevs entusiaster.  
 
Der skal være mindst 15 deltagere for at arrangementet bliver afviklet 

Pris pr deltager kr. 1000,-  

 
Rejsen, der bliver en uges liveaboard, skal foregå midt sidst oktober / start november. 
Biologiudvalget ønsker at udvide antallet af udvalgsmedlemmer på rejsen fra de sædvanlige 2 til 3, 
da der er mange opgaver der skal varetages på turen. Det er vores vurdering at det ikke vil være 
muligt at få turen besat hvis deltagerbetalingen bliver hævet over de nuværende kr. 10.000. 
 

Der skal være mindst 20 deltagere for rejsen bliver afviklet 

Pris pr deltager kr. 10.000,-  

 

Kattegattogt og teorikursuskursus 

I 2015 vil vi igen lave vores populære biologitogt i det nordlige Kattegat. Denne gang dog kun af 3 
dages varighed. 
Kurset skal foregå i august 2014. 
 
Der skal mindst være 10 betalende deltagere, for at turen bliver til noget 

Pris pr. deltager kr. 2500,- 

 

Biologudvalget vil meget gerne lave togtet i samarbejde med andre udvalg, for at få deltagere nok til 
at afvikle turen. Vi tænker selv på arkæologi- og fotoudvalget, men andre udvalg vil også være en 
mulighed. 
Da vi ikke har koordineret med de andre udvalg endnu, har vi afsat kr. 5000,- til samarbejde med 
andre udvalg. Det svarer til at der kan komme to deltagere fra andre udvalg med på togtet. 
 
I maj måned inden Kattegattogtet vil biologiudvalget afholde et teoretisk kursus om biologien i 
Kattegat. 
På kurset vil deltagerne blandt andet blive undervist i klassificering af levende organismer, dyreriget, 
planteriget samt fysiske og kemiske forhold i Kattegat. 
Det er ikke en forudsætning for kurset at man også deltager på togtet eller omvendt. 
Deltagerbetalingen dækker undervisningsmateriale og forplejning. 



70 
 

Der vil på kurset blive undervist efter CMAS Marinbiology standarter, og de deltagere der ønsker at 
erhverve certifikatet betaler ud over deltagerbetalingen også for certifikatet kr. 200. 
 
Der skal mindst være 15 betalende deltagere for at kurset bliver afholdt.  

Pris pr. deltager kr. 1000,- (+ evt. kr. 200,- for certifikat) 

 

Testweekendtur til Manø 

Biologiudvalget vil i fremtiden gerne tilbyde snorkeldykkerturer med udgangspunkt fra Mandø. 
For at kunne afvikle disse turer, er det nødvendigt for udvalget at besøge stedet for at sikre os at vi 
kan arrangere sikkerhedsmæssig forsvarlig dykning.  
 

Fotoudvalget 
Hermed fremsendes handlingsplan for fotoudvalget 2015. 

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.  
 
NM i UV-Foto. Afholdes af Danmark. ( Der er stadig stor usikkerhed om konkurrencens skæbne.) 
 
VM i UV-Foto. Afholdes af Holland. 
 
Fotokursus.  Fotoudvalget vil i 2015 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 
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Redaktionen 
Redaktionen vil, som vanen tro, udgive seks numre af Sportsdykkeren i 2015, samt et jubilæums blad 

i anledning af DSF’s 50 års fødselsdag. 

Redaktionsudvalget 

Henrik Pontoppidan 

Redaktør 

 

Kommunikationsudvalget 
Kommunikationsudvalget har i en årrække lagt stille, pga manglende formand og ingen medlemmer. 
I foråret 2014, blev der indsat en ny formand. Ansvaret for Dansk Sportsdykker Forbund 
hjemmeside(r) og sociale medier, blev i den forbindelse placeret i kommunikationsudvalget. 
Kommunikationsudvalget består af nedenstående og deres arbejdsområder  

•  Ole Aggerholm, Formand 

•  Marianne Vejsnæs, Sociale medier 

•  Claus Nielsen, hjemmeside 

Der er for nærværende ingen planer om, at udvide med flere medlemmer. 
Redaktionen/sportsdykkeren er organisatorisk formelt underlagt kommunikationsudvalget, men i 
praksis er redaktionen selvkørende, med egen kontakt til bestyrelsen.  Det er 
kommunikationsudvalgets indstilling, at denne model fortsat skal være gældende. 
Formanden for kommunikationsudvalget har i løbet af 2014, overvejet strukturen og arbejdsopgaver 
for kommunikationsudvalget, og de består fremadrettet af: 

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

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

•  Sparring til udvalgs hjemmesider under www.sportsdykning.dk 

•  Sociale medier, facebook.com og twitter.com 

I forbindelse med, at den nye hjemmeside blev lanceret i april 2014, blev der etableret en drift 
organisation / web ansvarlig gruppe. For hvert område på hjemmesiden er der en eller flere der har 
ansvaret for vedligehold af indhold. Denne struktur er særdeles velfungerende, og de fleste udvalg er 
meget aktive til at vedligeholde deres sider, og nyhedsstrømmen på udvalgssider har været stigende. 
Specielt skal fremhæves sportsdykkeren, uv-jagt og teknisk udvalg.  
Der henvises i øvrigt til web ansvarlig siden på: 
http://kommunikation.sportsdykning.dk/hjemmeside/web-ansvarlig/ 
Nyheder fra Dansk Sportsdykker Forbund er et meget forsømt område, og vil været et indsats 
område i 2015, at finde en form, hvor sekretariatets nyheder bliver publiceret på webben. 
Budget 2015, da der ikke findes et regnskab for kommunikationsudvalget i 2014, er der ingen 
sammenligningstal, hvorfor det eneste beløb der er indsat i 2014, er de 250 TKR, som blev bevilliget 
af repræsentantskabet til den nye hjemmeside. 
I 2015 vil der blive taget fat på de næste store udviklings områder på web, disse er beskrevet 
nedenfor.  

1) E-mail nyheds breve, ca 10.000 kr 

2) Kursus, seminar, stævne tilmeldings system, ca 40.000 kr 

3) Medlemsregistrering og redigering af klubber og medlemmer ca. 15.000 kr 

4) Redigering af medlems egne stamdata, ca 15.000 kr. 
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5) Flytning af de sidste TU funktioner fra gammel web, ca 10.000 kr 

6) Løbende udvikling, ca 10.000 kr 

Ad 1) 

Udsendelse af nyheds breve til klubber, medlemmer, interesse gruppe – denne funktion skal b.la 
erstatte nuværende ”klub info”, og sikre at gamle nyhedsbreve til klubber, kan downloades på web. 
Ad 2) 
Etablering af kursus, seminar, stævne booking system, pilot projekt kører ifm TU seminar i november 
2014, men skal videreudvikles i 2015. 
 
 
Ad 3) 
Online oprettelse, redigering af klubber, medlemmer mm – således at klubber får nemmere adgang 
til deres data, og kan redigerer online. Data vil sendes som mail til sekretariatet, som derefter kan 
taste disse i DSI:system – hvis/når der udvikles en ny medlemsdatabase, vil der kunne laves en online 
integration, så den manuelle proces kan elimineres. Dette er en del af processen med, at det skal 
være nemmere at være klub. 
 
Ad 4) 
At medlem kan se deres data online, tilmelde nyheds breve, se hvilke certifikater de har. Ligeledes 
skal medlem kan redigere medlems data online. Data vil sendes som mail til sekretariatet, som 
derefter kan taste disse i DSI:system – hvis/når der udvikles en ny medlemsdatabase, vil der kunne 
laves en online integration, så den manuelle proces kan elimineres. Dette er en del af processen med, 
at det skal være nemmere at være klub. 
 
Ad 5) 
Der ligger en del TU funktioner på den gamle hjemmeside, som skal flyttes ind under den nye web. 

•  Kursus booking system – er beskrevet i punk 2 

•  Arbejdsgrupper – kan løses vha punkt 1 

•  Kvalitets kontrol system – system kan flyttes mere eller mindre 1:1 fra gammel web 

•  Teoriprøve system – system kan flyttes mere eller mindre 1:1 fra gammel web 

Ad 6) 

Løbende mindre udvikling / ønsker fra udvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsudvalget 

Ole Aggerholm 

Formand 

 



Budgetforslag 2015

 
Indtægter
Danmarks Idrætsforbund 1.106.000

Klub Kontingent 2.076.000

Biblioteksstyrelsen 60.000

Overskud af salg 275.000

Indtægter i alt 3.517.000

 

Omkostninger
Udvalg
Ungdomsudvalget 160.600

UV-Jagtudvalget 33.100

UV-Rugbyudvalget 119.000

Finnesvømmerudvalget 34.000

Fridykkerudvalget 61.775

Arkæologiudvalget 20.000

Teknisk Udvalg 138.000

Teknisk Udvalg kurser 83.290

Biologiudvalget 23.000

Fotoudvalget 32.700

Kommunikationsudvalget
Kommunikation 116.500

Redaktion 70.000

Sportsdykkeren 275.697

Administration
Bestyrelsen 139.500

Øvrige udvalg og arb.grupper 220.200

Medlemsudgifter 152.000

Sekretariat 211.000

Personaleudgifter 821.660

Materiel 110.400

714.000

Aktivitetspuljen 100.000

Omkostninger i alt 3.636.422

Resultat -119.422

Fra egenkapitalen:
Database, medlemsregistrering 200.000

50 års jubilæum 100.000
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Ungdomsudvalget
 
Møder
Udvalgsmøder 12.000

Arbejdsmøder 12.000

24.000
Sekretariat
Telefon 10.100

Kontorartikler 1.000

IT 4.500

15.600
Sommerlejr uge 27
Ophold camp. 65.000

Forplejning 65.000

Rejse ledere 20.000

Transport udstyr 55.000

Deltagerbetaling -198.000

Bustransport 40.000

Intern transport 6.000

Brændstof både 6.000

Vedligehold materiel 3.000

T-Shirts 17.000

Præmier/Pokaler 3.000

Uforudsete udgifter 10.000

92.000
Juniorlege 
Ophold/forplejning 25.000

Transport ledere 5.000

Materialeforbrug 1.000

Repræsentation 1.000

Præmier 2.000

Deltagerbetaling -22.500

 11.500

Ophold og forplejning 20.000

Foredragsholder 4.000

Transport 8.000

Deltagerbetaling -32.000

 0
Juniortræf Silkeborg  
Ophold og forplejning 12.000

Transport ledere 7.500

Deltagerbetaling -12.000

7.500
Juniortræf Sjælland. 
Ophold og forplejning 14.000

Sejllads 16.000

Transport materiel og brændstof 2.000

Transport ledere 5.500

Deltagerbetaling -27.500

10.000

 160.600
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UV-Jagtudvalget

Udvalgsmøder 5.000

Sekretariat
Kontorartikler 1.000

Telefon 4.000

5.000
DSF Mesterskab
Udgift 20.000

Deltagerbetaling -20.000

 0
Udtagelsesstævne
Udgift 10.000

Deltagerbetaling -10.000

 0
Nordisk Mesterskab  

Udgift 15.000

Deltagerbetaling   -7.500

 7.500
EM Internationalt  

Udgift 40.000

Deltagerbetaling   -30.000

 10.000

Udgifter Kredsformand
Kreds Sjælland 1.000

Kreds Fyn 1.000

Kreds Jylland 1.000

3.000

1.100

Småanskaffelser 1.500

33.100

  75



UV-Rugbyudvalget

Møder
Årsmøde 1.000

Udvalgsmøder 1.000  

 2.000
Sekretariat
Porto, gebyrer,renter 2.000

Telefon 3.000

 5.000

Dommere championchip. November 5.000

Dommer kursus (November) 2.000
 
Turneringer  

DM 7.000

Medaljer 0

Transport 0

Depositum 0

Udstyrs vedligehold (Januar-december) 5.000

 12.000
Træningssamlinger Herrer (Jan-dec)
Landsholdstræninger 20.000

Træningssamlinger Damer (Jan-dec)
Landsholdstræninger 20.000

Træningssamlinger U21 Herrer (Jan-dec)
Landsholdstræninger 20.000

NM U21 Herrer  (November)
Ophold og forplejning 15.000

Stævnegebyr 4.000

Transport nationalt 6.000

Transport internationalt 20.000

Deltagerbetaling Herrer -25.000

 20.000

NM Herrer (Feb)
Fly (udgifter i alt) 0

Ophold og forplejning 0

Forplejning 0

Transport Finland 0

Transport Danmark 0

Dommer 0

Deltagerbetaling 0

0
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UV-Rugbyudvalget
 

VM Herrer  Columbia (Jul)  

Fly (udgifter i alt) 240.000

Ophold og forplejning 120.000

Forplejning 75.000

Transport Columbia 20.000

Transport Danmark 5.000

Dommer 30.000

Udstyr + DIV 45.000

Tilmeldingsgebyr 25.000

Deltagerbetagling -560.000

0

Træningssamlinger U21 Damer (Jan-dec)
Landsholdstræninger 10.000

NM U21 Damer (November)
Ophold og forplejning 0

Stævnegebyr 0

Transport nationalt 0

Transport internationalt 0

Tyskland gebyr 0

CMAS gebyr 0

Deltagerbetaling 0

 0

Låneudstyr til klubber 3.000

119.000
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Finnesvømmerudvalget

Udvalgsmøder 0
Sekretariat 500

Telefon og IT 2.500

Udstyr til udlån 1.000

DM
Ophold/forplejning 6.000

Transport ledere 4.000

Præmier 6.000

EL-tid/Svømmehal 8.000  

Diverse materialer 1.000

Deltagerbetaling -10.000

15.000

Åbne Hollandske mesterskaber
Stævnegebyr 2.000

Ophold og forplejning 6.000

Transport nationalt 800

Transport internationalt 3.200

Deltagerbetaling -8.000  

4.000
Elitesatsning

Elitesatsning 22.000

Deltagerbetaling -11.000

11.000

34.000
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Fridykkerudvalget

Udvalgsmøder 3.000
Telefon,incl.udlandsopkald stævner 2.000

5.000  

DM Dybde Kalamata eller Cypern, 15 deltagere
Ophold og forplejning 24.000  

Transport internationalt 64.500

Stævnegebyr 24.000

Deltagerbetaling -106.725

5.775

DM Pool København, 40 deltagere
Stævnegebyr 20.000

Kørsel nationalt 4.300

Deltagerbetaling -20.000

4.300

Træningssamling på tværs i klubber
Forplejning, ekstra overnatning, diverse 2.000

Instruktørudgifter 3.500

5.500
 

VM dybde, Kalamata eller Cypern (5 herrer, 5 damer)

Ophold og forplejning 36.800

Transport internationalt 50.000

Transport nationalt 5.000

Stævnegebyr 38.400

 Beklædning 9.000

Deltagerbetaling 40% -100.000  

39.200

VM pool, Zagreb (5 herrer, 5 damer)
 Ophold, forplejning og stævnegebyr 42.000

Transport internationalt 50.000

Transport nationalt 5.000

Beklædning 5.000

Deltagerbetaling, 40% -100.000

2.000

61.775
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Arkæologiudvalget

Møder
Udvalgsmøder 10.000

Arbejdsmøder 1.850  

11.850
Sekretariat
Porto, kontorartikler 1.400

Telefon 6.750

8.150
Grundkursus 2 stk.  

Udgift 5.000

Deltagerbetaling -5.000

0
Bopladskursus  

Udgift 4.200

Deltagerbetaling -4.200

0
Foredragsaftener 2 stk  

Udgift 3.500

Deltagerbetaling -3.500

0
Side Scan Sonar kursus, august
Udgift 8.500

Deltagerbetaling -8.500

0
Kilder og positions kursus 2 stk  

Udgift 5.000

Deltagerbetaling -5.000

0

Vragkursus 1 stk. Efterår.
Udgift 5.000

-5.000

0

 Marinarkæologisk konference
Udgift 44.558

Deltagerbetaling -44.558

0

 

20.000
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Teknisk Udvalg

Møder
Udvalgsmøder 25.000  

Instruktørtrænermøde 20.000

Arbejdsmøder 5.000

Juniortrænermøde 7.500

Teknisk Instruktørseminar 8.000

 65.500
TÆT PÅ  

Sekretariat
Kontorartikler 1.500

Porto 500

Telefon 8.000

Repræsentation 3.000

IT 4.000

17.000
Instruktørudgifter
Instruktørpleje 10.000

10.000

Klubservice
Stopprøve CMAS 1* Instruktør 5.000  

Teoriopgaver 2.000

 7.000

Fornyelser/lærebøger
Nye kursuskasser 2.500

2.500
Udvikling
Færdiggørlse af adv.trimixkursus 10.000

5.000

Profilbeklædning 1.000

TU deltagelse i Dysseldorf messe 5.000

21.000

Nye tiltag
TU afholdelse af Nordisk TC- seminar 15.000

15.000

138.000
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Teknisk Udvalg - Kurser

 

CMAS 1* Instruktørkursus
Certifikater 1.560

Ophold og forplejning 44.000

Kørsel instruktører 12.500

Instruktørudgifter 11.500

Transport materiel/Brændstof 1.000

Foredragsholder 500

T-Shirts 1.200

Deltagerbetaling  8 x 4000 -32.000

40.260

2* Instruktør 
Certifikater 1.170

Ophold og forplejning 15.000

Kutter 10.000

Instruktør kørsel 6.000

Instruktørudgifter 8.400

Materiel, transport og brændstof 1.000

Foredragsholder 500

T-Shirts 800

Deltagerbetaling 6 x 4250 -25.500

17.370

2* Instruktør udlandskursus
Undervisningsmaterialer 3.500

Certifikater 2.340

Ophold og forplejning 125.000

Diverse 2.460

Materiel, transport og brændstof 1.000

T-Shirts 1.200

-135.500

0

2* Instruktør Cros over 
Undervisningsmateriale 220

Certifikater 780

Instruktør kørsel 5.000

Instruktørudgifter 4.600

Materiel, transport og brændstof 1.000

T-Shirts 400

Deltagerbetaling 4 x 2500 -10.000

2.000

1* Snorkeldykkerinstruktør
Certifikater 2.340

Instruktørkørsel 800

Ophold og forplejning 2.160

Instruktørudgifter 4.900

T-Shirts 1.200

Deltagerbetaling 12 x 950 -11.400
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Teknisk Udvalg - Kurser

 

1* Snorkeldykkerinstruktør
Certifikater 2.340

Instruktørkørsel 800

Ophold og forplejning 2.160

Instruktørudgifter 4.900

T-Shirts 1.200

Deltagerbetaling 12 x 950 -11.400

0

2* Snorkeldykkerinstruktør
Certifikater 1.560

Ophold og forplejning 14.500

Instruktørkørsel 3.000

Instruktørudgifter 4.600

Transport materiel, brændstof 1.000

T-Shirts 1.000

Deltagerbetaling 6 x 2400 -14.400

11.260

Dykkerlederkursus
Ophold og forplejning 15.000

Kørsel instruktører 2.500

Instruktørudgifter 6.000

Transport materiel/Brændstof 900

Deltagerbetaling 8 x 2500 -20.000

4.400

Juniortrænerkursus
Kontrol i klubben 10.000

Juniortrænerkursus i klubber 12.000

Juniortrænerkursus 2, ophold 30.000

Juniortrænerkursus 2, instr. kørsel 8.000

Juniortrænerkursus 2, certifikater 3.900

Juniortrænerkursus 2, diverse 600

Deltagerbetaling -56.500

8.000

Trimixkursus instruktør og DSF kursus
Undervisningsmaterialer/forsendelse 3.040

Certifikater 1.560

Ophold/forplejning 90.000

Gas 10.000

T-Shirts 1.000

Deltagerbetaling -105.600

0
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Teknisk Udvalg - Kurser

 

Snorkeldykkerleder
Ophold/forplejning 3.700

Transport instruktører 3.000

Instruktørudgifter 5.000

Transport materiel/brændstof 1.000

Deltagerbetaling -12.700

0

IT kursus
Kursusudgifter 5.000

Forplejning 2.000

Kørsel 15.000

Indtægt fra kurser -22.000

0

83.290
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Biologiudvalget

 
Møder
Udvalgsmøder 10.000

10.000  

Sekretariat  

Telefon 3.200

3.200
Koralrev teori (oktober 2015)  

Transport ledere 5.000

Materialer 1.500

Lokaleleje 1.250

Indgang Akvarium 2.250

Forplejning 5.000

Deltagerbetaling -15.000

0
Koralrevs Togt (november 2015)  

Udgift 198.000

Diverse 2.000

Deltagerbetaling -200.000

0
Kattegat teori (juni 2015)  

 Transport og forplejning 6.000

Lokaleleje 3.000

Undervisningsmaterialer 2.000

Deltagerbetaling -10.000

1.000
Kursus Marinbiologi  

Transport og forplejning 9.000

undervisningsmaterialer 3.000

Certifikater 3.000

Deltagerbetaling (min. 15 deltagere) -15.000

0
 

Transport og forplejning 5.000

Leje af skib 20.000

Samarbejde med andre udvalg 5.000

Deltagerbetaling -30.000

0

Test temaweekend (juli)
Transport 5.200

Overnatning 2.200

Forplejning 1.400

8.800

 
23.000
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Fotoudvalget

Møder
Udvalgsmøder 3.000

3.000  

Sekretariat  

Kontorartikler 500

Telefon 1.200

 1.700
 

Fototræf 500
 

DM UV-Foto
Ophold og forplejning 22.000

Transport 5.000

Diverse 500

Deltagerbetaling -15.000

12.500

WM UV-Foto
Deltager gebyr 40.000

Transport 10.000

Deltagerbetaling 2x2 -40.000

10.000

NM UV-Foto 5.000
Danmark er vært

 32.700
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Kommunikationsudvalget

 

Kommunikationsudvalget

 
Gruppemøder 5.000

5.000
Sekretariat
Telefon og internet 2.500

IT vedligeholdelse 5.000

7.500
Hjemmeside
Udvikling af web

E-mail nyhedsbreve 10.000

Tilmeldings system 40.000

Medlemsregistrering 15.000

Redigering af stamdata 15.000

Flytning af TU Funktioner 10.000

Løbende udvikling 10.000

Hosting af web 3.000

DK hostmaster 1.000

104.000

Kommunikationsudvalget 116.500
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Sportsdykkeren

 
Redaktionsgruppen 
Møder 22.000

22.000
Sekretariat
Kontorartikler 4.000

Porto 2.000

Telefon 6.000

IT vedligeholdelse 3.000

15.000
Fotoarbejde/Artikler m.m.
Diverse 2.000

Artikler/kørsel 18.000

Artikler andre udgifter 11.000

Abonnement på blade 2.000

33.000

Redaktionen 70.000

Blad nr. 2
Trykning 24.238

Opsætning 12.000

36.238
Korrekturlæsning 1.500

Adressebehandling/Fragt 4.150

Porto 44.000

Annonceindtægter  -45.963

Provision  12.870

52.795

Blad nr. 3
Trykning 24.238

Opsætning 12.000

36.238
Korrekturlæsning 1.500

Adressebehandling/Fragt 4.150

Porto 43.000

Annonceindtægter -37.000

Provision 10.350

58.238
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Sportsdykkeren

 

Blad nr. 4
Trykning 24.238

Opsætning 12.000

36.238
Korrekturlæsning 1.500

Adressebehandling/Fragt 4.150

Porto 44.000

Annonceindtægter. -39.000

Provision  11.000

57.888
Blad nr. 5
Trykning 24.238

Opsætning 12.000

36.238
Korrekturlæsning 1.500

Adressebehandling/Fragt 4.150

Porto 43.000

Annonceindtægter  -45.000

Provision  12.000

51.888

Blad nr. 6
Trykning 24.238
Opsætning 12.000

36.238
Korrekturlæsning 1.500
Adressebehandling/Fragt 4.150
Porto 46.000
Annonceindtægter  -45.000
Provision  12.000

54.888

Udgift Sportsdykkeren 275.697
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Administration, møder m.m.

Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder 50.000

CMAS Generalforsamling 10.500

DIF møder 5.000  

Bestyrelsen til udvalgsmøder 20.000

Uforudsete møder 10.000

Udvalgsseminar 30.000

Telefon 14.000
 139.500

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Repræsentantskabsmøde 110.000

Repræsentation/Gaver 10.000

Revision 45.200

CMAS Europa 15.000

CMAS Søren Petersen 5.000

CMAS Flemming Holm 20.000

CMAS Europa GA 10.000

EUF 2 møder 5.000
 220.200

Medlemsudgifter
Årsberetninger 15.000

Medlemskort 16.000

Medlemskort forsendelse 7.000

Klubrepræsentation 15.000

Udstillinger 10.000

PR og Forsendelse af udstilling 30.000

Dobbelt medlemskab DSF 8.000

Foreningsbesøg 51.000
 152.000

Sekretariat
Husleje 82.000

Kontorartikler 20.000

Porto 15.000

Gebyrer 1.500

DR Medielicens 1.000

Forsikringer 15.000

Telefon/Telefax 20.000

Kontingent DIF og CMAS 20.000

Kontingent CMAS Europa 2.500

Kontingent EUF 1.500

Vedligeholdelse IT, inventar m.m. 20.000

Vedligeholdelse programmer 10.000

Vestforbrændingen 1.500

Diverse administration 1.000
 211.000

Personaleudgifter
Gager 808.000

ATP arbejdsgiver 2.160

ATP Financieringsbidrag 5.000

Barsel.dk/C/O ATP 1.500

Personaleomkostninger 5.000

 821.660
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Materiel-Forsikringer

Materiel
Husleje 70.000  

Vedligeholdelse 18.000

Forsikring/Vægtafgift 400

Transport 18.000

Forsendelse genoplivning 2.000

Vedligehold genoplivning 2.000

110.400

 

Forsikringer
DIF kollektiv   29.800

DSF Dykkerforsikring 93,00 684.200

 714.000
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