
Ungdomsudvalget 
 
Udvalget vil arbejde på at få flere juniorer med på vores aktiviteter. 
 
Vi står gerne til rådighed med hjælp og vejledning til hvordan klubberne kan få en 
ungdomsafdeling i gang. 
 
Udvalget har 4 planlagte aktiviteter. 
 
Sommerlejr:  
Sommerlejren er udvalgets største aktivitet for juniorsnorkeldykkere, og bliver altid holdt i den 
første uge i skoleferien. Sommerlejren er en teltlejr hvor forbundet leverer spisetelt til ca 200 
deltagere, derudover har vi et køkkentelt hvor der tilberedes mad af frivilligt personale. 
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. 
 
Ungdomslederseminar:   
Udvalget vil i 2017 holde seminar for ungdomsledere. 
 
 
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.  
 
 
  
 
 
Med venlig hilsen 
Ungdomsudvalget 
 
Bent Knudsen  
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Undervandsjagtudvalget 
 

2017 bliver et vigtigt år for undervandsjagt i Danmark og for udvalget. Det vil i foråret blive afgjort af 

Europa Parlamentet i Bruxelles, om undervandsjagt om natten - og undervandsjagt med flasker og harpun, 

skal være forbudt. Det er et lovforslag, vi har brugt meget krudt på i 2016, med høringssvar og 

korrespondancer frem og tilbage. 

Vi vil øge vores tætte samarbejde med Danmarks Sportsfisker Forbund og deltage aktivt i bla. å-løbs pleje 

(Grusbanden Sjælland) og pighvar moderdyr. Dette er en vigtig del, for at hjælpe den danske fiskebestand, 

men er også et vigtigt signal at sende til omverden. 

- Vi vil i sæsonen arrangere 18 pointjager fordelt på de 3 kredse (Fyn, Jylland og Sjælland). Dette er dels for 

at finde de bedste til vores Landshold.  Men det er i endnu større grad for, at introducere alle de nye i 

sporten, til Forbundet og til de muligheder der er herinde. Det er nogle hyggelige og lærerige dage. 

  - Den 3 og 4 juni afholder vi vores årlige Forbundsmesterskab/DM. Det skal afholdes i Jylland og vi har 

planer om evt. at ligge det i Skagen og Hirtshals. Til dette arrangement regner vi med over 50 deltagere. 

- Nordisk Mesterskab er i 2017 i Norge og ligger i oktober. Det vides endnu ikke præcis hvor det skal 

afholdes, men Norge er normalt et sted der skal scoutes i dagene op til selve konkurrencen. Vi skal sende 

hele Landsholdet, bestående af 10 personer af sted. 

- Udtagelsesstævnet i første weekend af september på Langeland, er konkurrencen hvor det nye Landshold 

til 2018 skal findes. Til udtagelsen deltager de 18 bedst placeret, fra pointjagterne og DM. 

- Europa Mesterskaberne er i Mali Losinj i Kroatien den 28. september til den 1. oktober. Her vil vi sende de 

4 bedst placerede fra Landsholdet af sted. Kroatien er også et sted det forventes at fiskene skal findes på 

ret dybt vand, så det vil kræve lidt til vending i ugen op til. 

- Udover disse arrangementer, så er vi i tænkeboks angående bla. Vina Maris Cup, Greatbelt cup og en 

Øresunds cup i april. 

Vi vil i 2017 arbejde på at blive endnu mere synlige og uundværlige. Det vil vi gøre ved fortsat at arbejde for 

bredden, eliten og alle de nye :-) 

Med venlig hilsen 

Undervandsjagt udvalget 
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HANDLINGSPLAN FOR UV-RUGBY - 2017 
Hermed en koncis liste af handlingspunkter for 2017. 

 

ARBEJDSMÅL RELATERET TIL BEGIVENHEDER I 2017 

U21 MESTERSKABER I FINLAND 
Det er Finlands tur til at afholde U21 mesterskaberne. Det er naturligvis planen er sende begge U21 hold til 

mesterskaberne. 

SENIOR EUROPAMESTERSKABET 2017 
Der er EM i indeværende år. Det var planlagt at være Budapest, men pt. ser det ud til at blive afholdt i en af de 

Nordiske lande i stedet. Begge seniorlandshold deltager her, og mesterskabet anses for at være en forberedelse til VM 

2019. 

Pt. arbejder udvalget med at få EM2017 til København. 

 

ARBEJDSMÅL RELATERET TIL STRATEGI I 2017 

FORTSAT ARBEJDE 
Jeg ønsker at arbejde videre med trappemodellen fra Anders Funchs tid som formand, samt gennemføre et 

pilotprojekt omkring uv-rugby som aktivitet i en ungdomssvømmeklub eller direkte rekruttering af svømmer i 

samarbejde med en svømmeklub. Arbejdet er så småt påbegyndt i København. 

ARBEJDE MED DOMMERSTANDEN I DANMARK 
Der skal arbejdes med dommerstanden i Danmark. Der skal planlægger flere kurser fremadrettet end vi normalt 

formår, og vi ønsker at lave en differentieret dommerkursusmodel. Arbejdet er så småt begyndt. 

PLANLÆGNING (CMAS) 
Der er problemer med planlægningen af de CMAS aktiviteter de er ansvarlige for. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at 

påvirke CMAS til at forbedre deres arbejde hvad dette angår. Jeg er i dialog med de andre nordiske lande omkring 

mulige initiativer for at motivere CMAS til at handle bedre, på vegne af os, deres medlemmer. 

DSF WEB – RUGBY HJEMMESIDEN 
Jeg vil fremadrettet arbejde på at få en samlet kalender til alle uv-rugby aktiviteter. Der er over 60 årligt alene for de 

aktiviteter der er relevante for de danske klubber. Den nuværende kalender kan ikke facilitere vores ønsker. 
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PR ARBEJDE 
Vi har flere initiativer omkring bedre eksponering af sporten. Hvis disse tiltag skal gennemføres skal vi dog ansøge 

aktivitetspuljen, men det må ske til den tid. Altså senere på året. 

FORENINGSAKTIVITETER 
Der foregår mange ting i dansk undervandsrugby som ikke registreres af de enkelte klubber. Dette ønsker jeg at 

arbejde på at synliggøre, så vi får dem registreret. Klubberne er dels a) ikke klar over hvad fordelene ved registrering 

er, og b) hvad de skal gøre og hvordan. Det skal der arbejdes med, så der er så få barrierer som muligt. Så skulle de 

enkelte klubber gerne indse, at det i sidste ende kommer dem til gode. Dette regner jeg med DSF kan informere dem 

om. 

 

Alle disse punkter er naturligvis afhængige af at der er tid til at arbejde med det. Frivillige arbejdskræfter rækker kun 

”så langt”, og vi er en mindre gruppe, primært fra eliteklubberne, der sidder på næsten alle poster i dansk uv-rugby. 

Dette leder mig til det sidste punkt, nemlig 

FORSØGE AT INKLUDERE KLUBBER UDENFOR ELITEN TIL ARBEJDE I UV-RUGBY UDVALGET OG UDVALGTE AKTIVITETER 

HERUNDER 
Der skal være flere om at bære dansk uv-rugby, altså flere ressourcer til at hjælpe til i dansk uv-rugby generelt.  
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Finnesvømmerudvalget 
 

For Finnesvømmeudvalget i Dansk Sportsdykker Forbund er hovedaktivitet De Danske Mester i 
finnesvømning som gennemføres hvert år i november for børn, unge, voksne og master. Fundamentet for 
dette er brede aktiviteter i relation til klubberne i DSF, og fastholdelse af nogle elite finnesvømmere som 
kan være forbilleder og trænere samt bringe nyt til klubberne.   

Udvalget består af Henning Aaberg, Dykkerklubben AKTIV med en solid baggrund i dykningen og 
klubarbejdet samt DSF, og Patrick Sommer, tidligere Ægir i Esbjerg som netop flyttet til Kbh, og er aktiv 
finnesvømmer på internationalt niveau med deltagelse i World Cup’en mv., og med en baggrund som elite 
svømmer i West Swim i Esbjerg. Derudover er Kenneth Aaberg, Dykkerklubben AKTIV den unge 
Finnesvømmer med en baggrund i Dykkerklubben AKTIVs og DSFs ungdomsarbejde, og med et 
internationalt niveau som kan matche unge finnesvømmer fra lande som er sammenlignelige med 
Danmark.  

Udvalget ser det som et langt sejt træk, at få etableret finnesvømningen med udgangspunkt i ungdommen 
”De unge snorkeldykkere” rundt om i klubberne, og gerne ved at der bliver etableres et lokalt samspil 
mellem svømmeklubben og dykkerklubben. Bevist og/eller ubevist skaber samspillet i Dansk Sportsdykker 
Forbund 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 i Finnesvømning. Der arbejdes også på at skabe ny relationer og synergi mellem 
eksempelvis Finnesvømning, og Fridykning, når Finnesvømning kommer ud i ”Åben Vand” 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” fra forskellige klubber – 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 når 
op på et europæisk eliteniveau og med et par andre 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 unge finnesvømmere som er på vej... 

I forbindelse med klubbesøg, træningssamlinger og udlån er det vigtigt, at udvalget råder over udstyr til 
”Finnesvømning” som består af monofinner, pandesnorkler, små flasker og tilhørende lungeautomater. Det 
eksisterende udstyr skal vedligeholdes og serviceres samt holdes ”Up-To-Date” og løbende suppleres med 
de mangler der måtte være. 

Klub-/foreningsbesøg: 
Planen er, at gennemføre klubbesøg, hvor Henning og/eller Patrick samt 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 alle de klubber, 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 klubber er meget positive over for denne service som DSF yder, samt 
en ”nærhed” hvor DSF bliver andet end et kontor i København og Sportsdykkeren… 

Træningssamlinger: 
Planen er, at gennemføre 4 træningssamlinger på tværs af klubberne for både finnesvømmerne og deres 
træner/instruktør med Kenneth og Patrick som trænere. Ideen er, at finnesvømmerne skal træne sammen 
og få et socialt sammenhold på tværs af klubberne, samt at klubtrænerne/-instruktørerne kan udveksle 
erfaringer og udbygge deres viden om finnesvømningen samt knytte kontakten til Kenneth og Patrick som 
resursepersonerne i forhold til praktisk finnesvømning og Henning organisatorisk i forhold til klub, 
kommune mv.   60 



Dansk Mesterskab – Finnesvømning 2017 
Typisk i den anden weekend i november gennemføres ”Danske Mesterskab - Finnesvømning 2017” i en 
svømmehal med 50 meter baner og Elektronisk Tidtagning (I 2017 er der en forhåndsaftale om at 
gennemføre det i Bellahøj Svømmehal). Der er fokus på ungdommen, men også på de Dansk Mesterskaber 
for Senior Elite med DIF medaljer samt ”Master” for de ældre, for at sikre en forankring af finnesvømning i 
klubberne på tværs af alder. Der konkurreres i de internationale aldersklasser og discipliner ”Alm. finner” 
(Bi-finner), og ”Overfladesvømning” og ”Dyk” hvor der kan vælges monofinner eller alm. finner efter eget 
ønske samt enkelte ”Flaske” discipliner. DM gennemføres i et tæt samarbejde med lokale klubber, men det 
bliver helt klart svære og svære at skaffe svømmehalstid inden for de økonomiske rammer. 

Nyt initiativ: 
Vi vil gerne sætte fokus på et nyt initiativ i 2017, og det er finnesvømning i ”Åben Vand”. Vi har flere unge 
finnesvømmere som inden for de sidste år deltaget i ”Vejle Fjord Åben Vands svømning” samt andre 
stævner for at prøve og få erfaring med denne disciplin som svømmere. Det har givet os indsigt i disse 
stævner og viden i forhold til Set Up mv. Vi har talt med Hollænderne, og hørt om deres erfaringer med at 
etabler arrangement samarbejde med ”Åben Vands svømmerne” – Det kan vi også se som en mulighed i 
Danmark. Vi ser det som et nyt tiltag, som kunne give DSF positiv medieomtale, og PR i forhold til at 
rekruttere nye medlemmer blandt svømmerne og andre med interesse for svømning i åben vand. Intern i 
DSF ser vi også, at der kan skabes synergi mellem UV-Jægerne og Finnesvømmerne samt være med til at 
trække flere af de ”frie” UV-Jægere ind i klubberne.  

Åbne Tyske/Hollandske Mesterskaber: 
For at komme videre med finnesvømningen i Dansk Sportsdykker Forbund vil udvalget med 
ambassadørerne søge ny viden og inspiration samt motivation ved at lade dem deltage i konkurrencer i 
udlandet. Den bedste mulighed er at de deltager i ”De Åbne Hollandske eller Tyske Mesterskaber” for at 
skabe et fællesskab på tværs af klubberne. Dette initiativ vil vi gerne gøre til en tradition, da det på alle 
måder er givtig for finnesvømmerne og udvalget.  

Elitesatsning 2017: 
I udvalget vurder vi, at en naturliglig forlængelse af vores hidtidige opbyggende indsats og ”Elitesatsningen” 
skal for sætte i 2017 (Elitesatsningen i 2016 blev dog påvirket af sygdom mv.). 
”Elitesatsning 2017” er meget nødvendigt for udvalgets forsatte virke og udvikling, og skal derfor betragtes 
som en investering i fremtiden. Vores målsætninger for sæsonen 2017 er, at Patrick Sommer og Kenneth 
Aaberg deltager i World Cup’en og EM, og andre relevante stævner for at opnå den nødvendige skarphed i 
forbindelse med konkurrencer på dette niveau. Derudover kunne det også være relevant med at en eller 2 
af vores unge talenter også får mulighed for at deltage i nogle af disse stævner.  
Målsætningen er, at Patrik kommer nærmere Europaeliten, og sætter nogle nye danske rekorder. Men 
dette kommer jo ikke af sig selv, så Patrick har en forhåndsaftale om, at han og evt. en eller flere kan 
deltage i træningssamlinger med nogle af Frankrigs bedste finnesvømmere under ledelse af deres meget 
erfarne trænere. Vi har også gennem årerne haft kontakt til Maksim Merkuri fra Estland, som er ansvarlig 
for Finnesvømning i det Estlandske Forbund og involveret i CMAS Finnesvømning samt Leaderfins som 
udvikler og sælger monofinner. I slutning af 2015 og i 2016 har Kenneth haft et formaliseret samarbejde 
med Esterne til og med WM i Grækenland i 2016, som har givet Kenneth input til finnesvømning med 
tilhørende træning, som han kan give videre til klubber og finnesvømmere i Danmark. Vi håber på, at det vil 
være muligt at få en eller to unge talenter med til en eller flere af disse træningssamling i 2017.  

Det internationale træningssamarbejde for Patrick og Kenneth er nødvendig for at hæve deres 
internationale niveau, ved at de ud over træningssamlingerne også kan bliver supporteret med 
træningsprogrammer og evaluering af finnesvømmeteknik ved at filme vores svømning, samt mulighed for 
et stævnesamarbejde mv.  

Med målsætningen i 2017 om at deltage i flere WoldCup stævner og EM, kan det også være nødvendigt at 
supplere op med ”Nationaldragter”, da der ved en del stævner er krav om, at deltagerne stille op i 
”Nationaldragter”, som skal forstås som sportstøj i ”Rødt & Hvidt” med klart og tydeligt DANMARK. 
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Fridykkerudvalget  
 
Klubber i DK 

Der lægges et meget stort stykke frivilligt arbejde ude i klubberne for at trække nye fridykkere ind, for 
planlægning og afvikling af træningsforløb og for fastholdelse af nye medlemmer. Det er dog et arbejde 
præget af ‘Tordenskjolds soldater’ og der er både brug for større bredde og flere kræfter ifm. selve driften 
af klubberne. 

Samtidigt ser vi i Fridykkerudvalget et stort behov for bedre erfaringsudveksling, inspiration og samarbejde 
på tværs mellem klubberne - til gavn for både den enkelte klub og for fridykning i Danmark. 

På langt sigt vil et forøget fokus på klubudviklingen og samarbejdet på tværs give os et bredere fundament 
at rekruttere eliten fra.  

Vi ønsker at understøtte det frivillige arbejde ude i klubberne, og den positive medlemsudvikling, ved at 

fokusere på et tættere samarbejde på tværs af de danske klubber. Vi vil derfor afholde 2 træningssamlinger 

i 2017. En træningssamling vil indeholde både egentlig træning og udveksling af programideer. 

 

En ny instruktøruddannelse starter op første weekend i oktober 2016. Den håber vi kan fortsætte de næste 

år, så kvaliteten af træningen i klubberne kan højnes - til gavn for både atlet, klub og elite. 

 
DM pool 

Fridykkerudvalget ønsker aktivt at støtte op om DM pool-stævnet da det er den største enkeltstående 
danske fridykkerbegivenhed både sportsligt, og i særdeleshed også i forhold til muligheden for at trække 
nye aktive ind og få omtale i medierne. Dertil kræver det mange frivillige og meget arbejde at afvikle et 
stævne. 
I 2016 blev det hidtil største DM stævne gennemført med succes. Det skyldtes igen “Tordenskjolds 
soldater” samt et mindre beløb til markedsføring. I ugen op til og umiddelbart efter stævnet blev fridykning 
nævnt flere gange i både lokale og landsdækkende medier. 
 
Næste års stævne bliver afholdt i Aarhus og udvalget ønsker igen et stævne, der bliver gennemført 

professionelt og med solid eksponering hos medierne. 

 
Internationale konkurrencer 

Dansk Fridykning har i flere år ligget i den absolutte verdenselite og lavet mange flotte resultater - senest 
med en 3. plads for individuel pool vm i Finland. Udvalget ser selvfølgelig gerne, at denne ”dominans” kan 
fortsætte.  

De senere år har mange nye nationer har meldt sig i sporten, og den naturlige udvikling i præstationerne 
(længere og dybere) er taget til. Det har løftet niveauet, og det har betydet større krav til atleterne i 
toppen: større træningsindsats, flere træningslejre, mere stævnedeltagelse - og større krav til økonomi.  

Dette har vist sig at være et problem i både 2015 og 2016, hvor det har været svært at rekruttere atleter til 
stævnerne, da udgifterne til stævne og træningssamling op til stævnet er betragtelige. 

VM dybde og træningssamling 

Vi sender eliten afsted en gang i 2017: individuelt VM dybde - et stævne hvor især herresiden kan markere 

sig, hvis de stærkeste af vores atleter stiller op. 

 

   62 



Træningslejr, Malta 

Udvalget ønsker at lave en træningslejr for de atleter, der opfylder støttekravene fra DSF. Malta er valgt, da 

det er en relativ billig destination med lille risiko for aflyste dykkerdage. Træningslejren ønskes støttet på 

samme vis som dybde vm. 

Afhængig af deltagelsen og tilbagemeldingerne fra cmas vm til oktober, ønsker udvalget en dialog med DSF, 

hvor vi sammen finder en rettesnor for internationale stævner fremadrettet. Uafhængigt af dette udfald, 

ønsker vi også at se på mulighederne for en fast ”landstræner” for atleterne. 

Et kommende Nordic Open er ikke med i hverken budget eller handlingsplan, da vi ikke er afklaret 

desangående fra DSF´s side. Vi håber dog på økonomisk hjælp fra ”aktivitetspuljen”. 

 

 

 
Fridykkerudvalget 

31.08.2016   
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Arkæologiudvalget 

 

Forudsætning: Arkæologisk Udvalg er kraftigt decimeret. Man har lagt en ny strategi, som ikke med held 
realiseredes i 2016, tildels p.g.a manglende ressourcer, tildels da konceptet var uprøvet og indhøstede 
erfaringer skal implementeres for at få succes. 
 
Udvalget stiler efter at afholde 2-3 kurser, afhængig af efterspørgsel og ressourcer. Der stiles efter, at 
regnskaber for kurser ballancerer. Vi vil varsle kurserne i Sportsdykkeren og på hjemmesiden. 
 
Vi er af budgettet begrænset til 1 – 2 udvalgsmøder, hvoraf det første planlægges holdt i foråret 
 
For at komme ud af det dødvande, udvalget er kommet ind i, vil vi søge et par nye medlemmer med 
interesse for Side Scan Sonar og Multibeam Scanner teknologi, henholdsvis med stort kendskab til 
historiske vrag og vragdykning. 
 
Endelig vil vi stile efter at oprette kontakt til klubber og/eller enkeltpersoner, der kan hjælpe med 
dykkerbåde til betalende deltagere. 
 
Vi vil gå videre med konceptet dyk på historiske vrag sammenkædet med foredrag om samme, dog på 
baggrund af erfaringer udelukkende med deltagere, der deltager i det fulde program. Da dette har vist sig 
at være et springende punkt for succes. 
 
p.u.v. 
Peter Bue Westh 
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Teknisk Udvalg 

Generelt  

 

Formål 

Udvalget skal arbejde for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere og instruktører på alle niveauer 
indenfor DSF, herunder også juniorer. 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. 

 

Ny struktur 

Med baggrund i erfaringer samt ønsket om at have et aktivt og professionelt udvalg indfører Teknisk Udvalg 
en ny struktur i gruppen, hvor ansvarlig for området markeres med fed  
 

Administration Carl, Claus 

Kommunikation og sikkerhed Kjeld, Ken  

Uddannelsesmateriale Nicholai, Kjeld, Rune og Kasper 

Fridykning og Snorkeldykning Peter 

Sportsdykning og speciales Klaus, Kasper, Kjeld og Ivan 

Juniordykning Ivan, Nicholai 

Tekniskdykning Rune, Kasper og Nicholai 

Instruktør gruppe Klaus, Ivan, Peter, Rune 

Kvalitetssikring Ivan, Kasper, Klaus og Carl 

 

Flere certifikater 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 gennem fastholdelse og uddannelse af udvalgets medlemmer samt ved rekruttering af egnede 

kandidater. 

Da udvalgets arbejde baserer sig udelukkende på frivilligt ulønnet arbejde erkender forbundet behovet for 

motivationsfremmende aktiviteter. 

Teknisk Udvalg prioriterer i 2017 at knække den nedadgående udvikling i det samlede antal certifikater for 

DSF. Udvikling i certifikater vendes ved følgende samlede tiltag: 
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Mål: 

• Nemmere og billigere instruktørkurser (flere instruktører giver flere certifikater) 

- TU vil arbejde for at det bliver lettere at blive og være instruktør samt billigere instruktørkurser 

- Tanken om at flere instruktører vil give flere certifikater i DSF  

- Der arbejdes videre med E læring som mulighed for fleksibel læring og kursus (tid og sted) samt 

   hjælp til instruktøren 

- Opdatering af teoriprøver som letter det daglige arbejde som instruktør 

- Crossover kurser for instruktører fra andre organisationer til CMAS uddannelse 

 

• Flere speciality kurser  

- TU foreslår en kommercialisering af CMAS instruktørarbejdet i lighed med andre organisationer  

- TU ønsker udvikling af speciality certifikater i f.eks. Tørdragt, Is, Scooter, Sidemount  for at tilbyde 

flere muligheder for specialisering indenfor dykning 

- Udvikling af nye speciality kurser i samarbejde og udveksling med de andre nordiske forbund  

- Flere speciality kurser vil øge muligheden for at instruktører kan udstede flere certifikater. 

 

• Professionalisering af markedsføring af TU og DSF kurser 

- TU samler klubber til klubbesøg og sælger crossover kurser. Vi informerer om kurset og vilkår 

samt muligheder indenfor DSF CMAS- , så klubber uden DSF CMAS instruktører let kan skifte til DSF 

- DSF differentierer sig fra andre forbund ved:  Indflydelse og åbenhed, hvor episoder informeres til 

instruktørgruppen, Sportsdykkeren mv. og på DSF hjemmesiden som nyhed 

- Markedsføring af mulighederne for at blive instruktør både inden for DSF og i relevante fora f.eks 

bannerreklame på dykkerforum og lignende 

 

Udvalget planlægger følgende udvalgsmøder til brug for strategisk vigtigt arbejde i udvalget.  

• Månedlige virtuelle skype møder 

• Fysiske møder 2 - 3 gange årligt 

• Nordiske møder i forhold til udvikling af dansk / norsk samarbejde  

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 både virtuelle og fysiske møder, når der er behov for samarbejde med 

arbejdsgrupper i forhold til projekter. 

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

udvalgets arbejde for at sikre involvering. Der ses på kompetenceudvikling af TU medlemmer i forhold til 

efteruddannelse med kompetencer inden for både dykning og personlig udvikling. F.eks. DIF kurser, 

projektlederuddannelse mv. 
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Samarbejde med Norge 
TU arbejder sammen med bestyrelsen om et tættere samarbejde med Norsk Dykkeforbund (NDF). 

Samarbejdet forventes konkretiseret i 2017 og der forventes 2-3 møder med rejse til Norge eller Danmark 

omkring samarbejdet og et antal virtuelle Skypemøder. 

Vi forventer, at samarbejdet med NDF for TU vil kunne give oplagte fordele i forhold til 

uddannelsesmaterialer herunder E-læring og muligheden for fælles uddannelser herunder instruktørkurser. 

Instruktører 
Teknisk Udvalg vil gerne sikre, at klubberne til stadighed har mulighed for at få uddannet instruktører på 

alle niveauer så DSF skal råde over en stab af kompetente og motiverede instruktørtrænere.   

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

steder og kurser med reduceret brugerbetaling i 2017. Teknisk Udvalg anerkender ydermere vigtigheden af 

instruktørpleje for løbende at sikre motivation og fastholdelse af instruktørkorpset 

 

Det er af strategisk vigtighed, at der til stadighed uddannes nye instruktører for at sikre uddannelse af nye 

dykkere og dermed tilgang 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 2017 reduceret deltager betaling for deltagelse i CMAS * og ** instruktør uddannelser og om 
muligt CMAS * og ** snorkelinstruktør uddannelserne. Der bør være fordelagtig mulighed for crossover til 
DSF CMAS instruktør. 
Afholdelse af et instruktørseminar, hver 18 måneder som næste gang afvikles i 2017. For at holde udgiften 

for klubber nede til instruktørseminaret holdes TU deltagelse ude af instruktørseminaret. 

 

Der planlægges med decentrale kompetenceudviklingsseminarer i forbindelse med klubbesøg med revision 

af de nye CMAS standarder og der fremstilles pamflet med nye dybdegrænser og undervisningsmateriale. 

 

Mål: 

• Minimum 5 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt landet over. 
• Minimum 1 stk. CMAS * instruktør kursus pr. år (A kursus) 
• Minimum 1 stk. CMAS ** instruktør kursus pr. år (B kursus) 

Minimum 1 stk. crossover kurser for ikke CMAS instruktører i klub, eller ifm. B2 kursus som kan 
afvikles med få deltagere for at gøre det meget lettere at kunne crossover til CMAS DSF. 

• Minimum 1. stk. Fridykkerinstruktør pr. år.  
• 2 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kurser pr. år (øst og vest) 
• 1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus pr. år  
• 2 stk. Dykkerlederkurser (som kan rekvireres af klubber) 
• Snorkeldykker dykkerlederkursus (som kan rekvireres af klubber) 
• 1 - 2 stk. juniortrænerseminarer (årligt øst og Vest) afhængig af behov 
• 1 stk. teknisk instruktørseminar (årligt) 
• 1 stk. instruktørseminar efteråret 2017 med deltagelse af ca. 150 instruktører (hver 18 måned) 
• 1. stk. Instruktørtræner seminar for at opdatere Instruktørtrænerne løbende, samt sikre kvalitet og 

aktivitet inden for området (årligt) 
• 1. stk. CMAS *** instruktørtræner kursus (C kursus) 
• 2. stk. speciality kursus med uddannelse af instruktører (et øst og et vest) til Vrag 1 og Vrag 2 

instruktør for at opnå flere certificeringer i vrag speciality. 
• Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber 
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Kvalitetssikring 
Kvalitetssikring af CMAS 1,2 og 3 kurserne skal ske ved at alle (både instruktør og elev) skal dokumentere 
kursusforløbet i en elektronisk training record form for at sikre kvalitet i uddannelserne og for at overholde 
standarden. 
 
Alle uddannelser konsolideres og kvalitet sikres løbende. Uddannelsesmaterialerne skal indeholde en rød 
tråd, der tager udgangspunkt i de nyeste standarder, hele vejen fra grundlæggende uddannelse til 
avanceret sportsdykning og videre i de tekniske kurser. Dette kræver en langsigtet indsats over flere år. 
De nordiske uddannelser skal samstemmes, så det bliver muligt at dele kurser og materialer med de øvrige 
nordiske lande. 

Juniordykning 
Juniordykning er et vigtigt område for DSF,  men der pt. mangler kræfter til opgaven. 

Modellen med samlet instruktør træning og efterfølgende audit i klubberne revurderes og samtidig skal en 

decentral løsning implementeres. 

Mål: 

• Oplæg og opstart på decentral model for juniortræner uddannelse 

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

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

• Udvikle Juniortræner 1-kursus yderligere så uddannelsen kan afvikles lokalt i klubber af instruktører 

med minimum Juniortræner 2 niveau 

• 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 

Undervisningsmaterialer 
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:  

Implementering af modulopbygget CMAS 3 uddannelse. PowerPoint præsentationer til CMAS *** 

uddannelsen skal afprøves i pilotkurser og feedback fra disse skal indarbejdes i materialet før frigivelse. 

• Udføre opdatering af CMAS *** bogen inden ny udgave genoptrykkes 
• Udgivelse af snorkeldykkerbogen i 2017 igennem oprettelse af brugergruppe med deltagelse af 

snorkeldykkerinstruktører og juniorudvalget 
• Tilbyde en samlet pakke uddannelsesmateriel pr. kursus i webshoppen hvor alt nødvendigt 

materiale er inkluderet. 

• Udvikling af Dykkerlederkursus med kompendium, samt at dykkerlederhåndbog indgår i CMAS P3 

bogen 

• Det er et mål at lancere en elektronisk version af CMAS * bogen og videreudvikle i løbet af 2017 
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• E-læring som mulighed for fleksibel læring ved kursus og hjælp til instruktøren i forhold til udvikling 

af NITROX. Herefter udvidelse med flere kurser 

• For at opnå en bedre kvalitetssikring af teoriprøver og lærebøger vil teoriprøver blive elektroniske i 

takt med udvikling af e-læringen, med mulighed for download af prøver, som sekundær mulighed  

• Målsætning om at udvikle Blender E-læring i 2018  

Teknisk dykning 
Teknisk Udvalg arrangerer et årligt teknisk instruktørseminar i 2017 som skal sikre, at tekniske Instruktører 

opdateres inden for området for at sikre kvalitet og aktivitet. Fokus er samtidig på hvordan TU kan hjælpe 

de tekniske instruktører, så også lokale områder uden tekniske instruktører kan få hjælp til uddannelse. 

Advanced NITROX 

TU ønsker en rød tråd fra ADVANCED NITROX og videre igennem uddannelsessystemet, 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. 
 
Mål: 

• Udarbejdelse af opdaterede teoriprøver 
• Opdatering af PowerPoints til Advanced NITROX 
• Udarbejdelse af uddannelses materialer herunder video materialer 
• Grænseflade til CMAS 3 uddannelsen sikres 

 

 
Normox TRIMIX 

TRIMIX uddannelsen skal sikres fremover ved at der 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. 

Mål: 

• Markedsføre NORMOX TRIMIX uddannelsen i klubberne i DSF regi 

• Uddanne Instruktører til at varetage og sælge opgaven, eventuelt konvertering fra andre forbund 
• 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 

indenfor teknisk dykning. Teknisk Udvalg vurderer, at Advanced TRIMIX skal gøres færdig i 2017, 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 2017, da det regnes som sidste 

mulighed for udvikling af kursus. 

Mål: 

• Færdig udvikling af kursusmateriale 
• Uddanne Instruktører til at varetage og sælge opgaven, eventuelt konvertering fra andre forbund 
• Markedsføre og sælge hele TRIMIX uddannelsen afsluttende med Advanced TRIMIX 
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Snorkeldykning 
Snorkeldykkeruddannelsen har i dag mange år bag sig. Undervisningsmaterialerne er under revidering ved 

en ny udgave af snorkeldykkerhåndbogen. Med en opdateret håndbog vil det være nærliggende at tage et 

kig på standarderne for at se hvorvidt de er tidssvarende i forhold til udstyr og sikkerhed. 

Det er målet for TU at gennemføre en række forskellige kurser med fokus på snorkeldykning i 2017.  

Ud over TU’s instruktørseminar er det tanken at snorkeldykkerinstruktørerne kan bruges som ressource ved 

afholdelse af et eller flere mindre snorkeldykkerinstruktørmøder/seminarer. Her kan skal emner som 

sikkerhed, standarder og standardøvelser drøftes. 

Mål: 

• Færdiggørelse af snorkeldykkerhåndbog 

• Afholdelse af et snorkelinstruktørseminarer 

• Afholde et snorkeldykker dykkerleder kursus 

• Klubbesøg hos klubber med snorkeldykning 

Fridykning 
Fridykkeruddannelse er nyt i DSF. I 2016 blev det første pilot-instruktørkursus afholdt. Erfaringer fra dette 

kursus skal sammen med fridykkerudvalget lede frem til et nyt instruktørkursus i 2017. Om målsætninger, 

struktur og program skal ændres, vurderes af TU i samarbejde med fridykkerudvalget.  

Mål: 

• Afholdelse af fridykkerinstruktørkursus. 

• Klubbesøg hos klubber med fridykning 

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 mv. 

CMAS standarder indeholder et meget stort antal speciale certifikater  og TU vil fortsætte arbejde med 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 fælles nordiske specialer ud fra nye standarder for eksempel:  

Tørdragt, SideMountSystem (SMS) og Is dykning samt undersøge samarbejde med Missing People  

• Hvis økonomisk muligt deltagelse i eksterne konferencer eller kurser samt deltagelse i 
internationale seminarer som f.eks. deltagelse i Düsseldorf messen i Tyskland med forventet 
udbytte i forhold til opdatering med de nyeste trends inden for dykning, uddannelse og materialer. 

• Deltage i det nordiske samarbejde omkring udvikling af specialuddannelser inden for tørdragt, is 
dykning, som blandt andet Norge og Sverige har erfaring for i forhold til undervisningsmaterialer. 
2017 forventer Teknisk Udvalg Danmark at afholde et samlet seminar for Teknisk Comite i de tre 
nordiske lande som afholdes i Københavnsområdet.  
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Sikkerhed 
TU skal fortsat varetage og udbygge aktiviteterne omkring sikkerhed. Tæt-på skal formaliseres i et 

samarbejde med relevante parter og fastholdes som en del af CMAS * instruktør uddannelsen. 

Det prioriteres at episoder og ”tæt på hændelser” bliver kendt igennem bl.a. Sportsdykkeren og brugt som 

læring i forhold til at opnå større sikkerhed i forbindelse med dykning i DSF regi.  

 

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

information til instruktører om episoder løbende via instruktørbuletin. Information der er relevant for alle 

dykkere sendes også til nyhedsgrupper og Facebook.Teknisk Udvalg vil i samarbejde med 

kommunikationsudvalget se på muligheden for at lave en kampagne med fokus på vand og O2 som de to 

mest betydningsfulde faktorer for at undgå dekompressions syge. 

Mål: 

• Deltagelse i relevante råd og prioritering af sikkerhedsarbejdet. 
Opdatering og vedligeholdelse af Søsportens Sikkerhedsråds pjece og fokus på sikkerhed i 
forbindelse med dykning 

• Samarbejde med Hyperbar.dk og Søværnets dykkerskole i en national gruppe om dykkedata samt 
forskning i data fra dykning. 
- arbejde på at lave en samlet national oversigt og statistik på ulykker i Danmark 

• Vedligeholdelse af ”Vejledning til sikkerhedsregler” 
• Undersøge APP til episoderapportering i samarbejde med DSF kommunikationsudvalg som en del af 

en Dansk Sportsdyknings Forbund APP 
• Episoder informeres til instruktørgruppen, Sportsdykkeren mv. og på DSF hjemmesiden som nyhed 
• TU skal til stadighed vurdere og revidere behovet for og omfanget af lægeundersøgelse ud fra 

arbejdet i CMAS Europa 

Kommunikation i TU 
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. 

Kommunikation skal tilpasses målgrupperne. TU ønsker at øge informationsflow omkring TU’s arbejder til 

omverdenen, primært til klubberne, sekundært til øvrige.  

Mål: 

• Indlæg i hvert nummer af Sportsdykkeren  
• Øge dialogen med klubber og instruktører 

• 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. 

• Instruktør-bulletiner efter behov udsendt på mail til instruktørerne og Instruktørtrænere. 
Bulletinerne kan f.eks. indeholde information omkring opdateringer når udgaver af bøger frigives 

• Større åbenhed omkring tæt på og episoder 
• Markedsføring  

o Markedsføringen skal professionaliseres  
o Markedsføringen skal ske både inden for DSF og eksternt i relevante fora f.eks i form af 

bannerreklamer på dykkerforum og lignende 
Fokus for markedsføringen i 2017 er 
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� Mulighederne for at blive instruktør.  
� Relevante andre TU-kurser 
� Opdateret beklædning til Instruktører som repræsentanter for Dansk Sportsdykker 

Forbund 

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

• Procedure om at opdatere information på www.sportsdykning.dk 
• Kommunikationsstrategi omkring Facebook og andre sociale medier fastlægges 

• Udbrede kendskabet til DSF uddannelsesstruktur, f.eks. ved distribution af uddannelsesoversigten. 
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Biologiudvalget 2017 
 
 
Biologiudvalget starter op igen efter en tiltrængt pause. Vi vil bruge året på at finde vores pladser i 
udvalget, og ikke slå flere arrangementer op end vi kan magte. 
 
 
Arbejdsweekend 
Biologiudvalget mødes normalt 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. 
I 2017 vil udvalget dog gerne mødes to gange. 
 
 
Kattegattogt og teorikursus 
Biologitogt i det nordlige Kattegat. Denne gang af 3 dages varighed. 
Kurset skal foregå i juli 2017. 
 
Der skal mindst være 10 betalende deltagere, for at turen bliver til noget 

Pris pr. deltager kr. 2500,- 

 
I weekenden op til 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. 
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 10 betalende deltagere for at kurset bliver afholdt.  

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

 
Klubarrangement 
Gennem de sidste par år har 5 DSF klubber arrangeret en åben dykkertur til M/F Ærøsund ved Spodsbjerg. 
Der plejer at komme 30-40 deltagere til disse arrangementer. 
Biologiudvalget er blevet inviteret til at deltage ved arrangementet i 2017, og det vil vi meget gerne.  
Vi deltager så vidt muligt selv på dykkene og samler dyr og planter ind, som vi bagefter kan tale om med de, 
der er interesserede. 
  
 
Biologiudvalget 
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Fotoudvalget 

Hermed fremsendes handlingsplan for fotoudvalget 2017. 

Visioner 

Udvalget vil gerne understøtte de mange nye fotografer, der findes ude i de enkelte klubber, og som ofte 

opgiver fotograferingen efter nogle år på grund af manglende kendskab til teknik, muligheder, motivvalg mv.  

Udvalget vil endvidere arbejde for eliteudviklingen af de undervandsfotografer, der ligger i top 10 samt 

udbrede kendskabet til udvalgets fototræf og –kurser. 

Interessen for dykning og undervandsfotografering skal øges gennem kommunikation og information. 

 

Handlingsplan 

Fototræf: Der er et stadigt behov for, at interesserede UV-fotografer kan få lidt information om UV-

fotografering, prøve at tage nogle billeder, hvorefter de gennemgås med gode råd og konstruktiv kritik.  

Udvalget har planer om to arrangementer, et i Jylland og et i Københavnsområdet. De skal løbe af stabelen 

samme dag og være et ”åbent hus arrangement” uden tilmelding, men hvor alle kan komme, deltage i et 

fotodyk og efterfølgende få en hyggelig snak om fotografering, billederne og udveksling af tips og fiduser. 

Gennem fototræffene får udvalget kontakt til nye fotografer, som ikke tidligere har markeret sig i forbundet.  

 

DM I UV-foto: Fotoudvalgets største aktivitet er Danmarksmesterskabet i undervandsfotografering. Dette 

mesterskab afholdes hvert år og er ud over selve konkurrencen et forum, hvor sidste nye teknik, tendenser i 

udlandet, samt oplysninger om internationale konkurrencer udveksles. DM er for udvalgte fotografer, der på 

forhånd har kvalificeret sig til at deltage. 

Dansk Sportsdykker Forbund sender undervandsfotografer til internationale konkurrencer, og et godt resultat 

ved DM er en afgørende faktor for at kunne blive officiel repræsentant for DSF, dette er uanset om forbundet 

skyder penge i det eller ej.  

 

WM I UV-foto: Mesterskabet afholdes i 2017 i Mexico vi planlægger at sende to fotografer og to assistenter til 

konkurrencen (der er til dette hensat penge i 2016). 

 

Fotokursus.  Fotoudvalget vil i 2017 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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Kommunikationsudvalget 
Kommunikationsudvalget består af nedenstående  

• Ole Aggerholm, Formand 

• Marianne Vejsnæs 

• Claus Nielsen 

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

Arbejdsopgaver for kommunikationsudvalget: 

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

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

• Sparring til udvalgs hjemmesider under www.sportsdykning.dk 

• Sociale medier, facebook.com og twitter.com 

I 2017 vil de primære opgaver på hjemmesiden være:  

1) Teoriprøve og Kvalitetsprøvesystem, ca 15.000 kr 

2) Arbejdsgrupper og fildeling, ca 40.000 kr 

3) Løbende udvikling, ca 25.000 kr 

På den gamle hjemmeside, er der i dag fire systemer, som endnu ikke er flyttet til den nye hjemmeside: 

Arbejdsgrupper/fildeling, Kvalitetsprøve system, Teoriprøve system samt Email distribution til 

instruktører. 

Ingen af disse fire systemer, var inkluderet i det oprindelige hjemmeside projekt, hvor fokus var på 

”front end”. 

På den nye hjemmeside er der udviklet en løsning der kan e-mail advisere instruktører – denne er dog 

ikke sat i drift – Det skal understreges, at det er en minimalistisk løsning, og kan på ingen måde 

ligestilles med et traditionelt e-mail nyhedsbrev system. Der sendes ca 10 mails om året via det gamle 

system, hvorfor denne løsning vil kunne erstatte den gamle e-mail instruktør advisering, indtil der er 

lavet en ny medlems database med integration til hjemmeside.  

Formålet med disse 4 opgaver, er at få lukket den gamle hjemmeside helt ned, som stadigvæk spøger 

rundt omkring, og til stadighed dukker op i div google søgninger. 

 

Kommunikationsudvalget 

Ole Aggerholm 

Formand 
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Ad 1 (teoriprøve system) 

På den gamle hjemmeside findes et teoriprøve system, som er teknisk fungerende, men som ikke 

hænger sammen med den nye hjemmeside. Det var forventet i 2016 at flytte denne funktion ”as is” til 

den nye hjemmeside og style layout, så den passer ind i hjemmeside layout, men grundet 

ophavsrettigheder blev dette ikke udført i 2016. 

Ophavsrettigheder til det nuværende teoriprøve system bliver løst i 2016, og systemet kan derefter 

flyttes til ny hjemmeside ”as is”, som beskrevet ovenfor. 

Parallelt med det gamle system flyttes, arbejdes der på at bygge et helt nyt system, som integreres med 

on-line teoriprøve systemet, som TU arbejder med. 

Prisen er estimeret af vores leverandør, på at udvikle et nyt system fra bunden. 

Ad 1 (kvalitetsprøve  system) 

På den gamle hjemmeside findes et kvalitetsprøve  system,  men som ikke hænger sammen med den 

nye hjemmeside. Derudover er der den svaghed, at systemet danner en fil som enten skal sendes som 

mail eller brevpost. 

Et nyt system vil udvikles så der sendes e-mail til prøve deltageren i stedet. 

Prisen er estimeret af Ole Aggerholm 

Ad 3 

TU benytter i dag et arbejdsgruppe system, hvor der kan deles filer via den gamle hjemmeside. 

Derudover har bestyrelsen et ønske om nem fildeling via et intranet. 

Der er designet en løsning, hvor der kan opbygges et hierarkisk sikkerheds system, og hvor en bruger 

tildeles et sikkerheds niveau, og man derefter har adgang til alle filer fra et givent sikkerheds niveau og 

nedefter. 

Prisen er estimeret af vores leverandør. 

Såfremt denne løsning fravælges, skal den gamle funktion på hjemmesiden lukkes. Udvalg og 

bestyrelse skal derefter finde alternative løsninger til fildelinger. 

Ad 4) 

Div. små ting, fejl rettelser.  Estimeres ca. 3 timer om måneden, som er det beløb der er brugt i 2016. 
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