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

Sporten kort… 

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

Forbundet i det hele taget 

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

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

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

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

på hvad de nye mål skal være.  

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

Sidst men ikke mindst  

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

Møder 

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

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

8 klubber deltog med i alt 59 deltagere.  

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

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

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

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

5 Klubber deltog med i alt 19 deltagere. 

Frømandsklubben Neptun    
Dykkerklubben Aktiv   
Sønderborg Sportsdykkerklub   
Assens Dykkerklub 
Aqua Club 
 
 
  

Bent Knudsen  
Formand Ungdomsudvalget 
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UV-Jagtudvalget 

UV-Jagt sæsonen startede med ordentlig brag: 

Lørdag den 30. april.  

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

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

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

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

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

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

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

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

4. og 5. juni var der FM/DM  

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

Kalundborg vandrehjem. Ny Danmarksmester blev Mikkel Villadsen. 

19. og 20. August Nordisk Mesterskab 

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

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

3. og 4. september udtagelsesstævne  

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

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

også udtaget til EM i Kroatien september 2017. 

7. og 8. oktober sendte vi A-Landsholdet 

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

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

til en flot sølvmedalje, ved undertegnede. 

Der er i Jyllands kredsen afholdt 5 pointjagter  

   - 28. maj: Nyborg 

   - 19. juni: Gjerrild klit 

   - 28. august: Pøls rev 

   - 18. september: Gulstav 

   - 16. oktober: Kredsmesterskab; Hjortholm 

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

   - 15. maj 

   - 28. august 

   - 18. september 

   - 9. oktober 

   - 30. oktober 

   - 19. november 

I alt 16 deltagere ved Fyns arrangementer. 

- Der er i Sjællands kredsen afholdt 6 pointjagter : 

   - 30. maj: Vina Maris Cup, Mosede 

   - 12. juni: Hornbæk plantage 

   - 16. juli: Veddinge bakker 

   - 14. august: Kredsmesterskab; Lytteposten 

   - 10. oktober: Halskov rev 

   - 16. oktober: Reersø 

   - 29. november: Strandmøllekrogen 

I alt 43 deltagere ved Sjællandsarrangementer. 

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

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

og harpun. En sag der afgøres i foråret 2017. 

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

harpuner for unge under 18 år. 

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

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

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

Et travlt, produktivt og meget udbytterigt 2016 :-) 

Med venlig hilsen  

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

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

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

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

desværre flere punkter de bør mane til bekymringer.  

Udvalg og hjemmeside 

Økonomi 

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

landsholdene som forventet. Derudover blev mesterskaberne gennemført betydeligt billigere end 

forventet.  

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

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

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

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

Poster 

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

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

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

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

landsholdene.  

Hjemmesiden 

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

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

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

skabeloner mv. 

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

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

Landsholdene 

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

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

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

mange tidligere U21 spillere nu træner fast. 

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

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

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

med den fornødne kvalitet til bruttolandsholdet. 

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

stykke arbejde U21 holdets trænere og stab præsterer.  
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Nationale turneringer 

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

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

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

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

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

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

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

sådan deltagelse. 

Internationale turneringer 

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

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

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

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

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

internationalt. 

Fremadrettet 

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

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

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

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

udenfor eliteklubberne i udvalget, ved kurser og aktiviteter generelt.  

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

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

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

det svært at prioritere langsigtet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• A2 modul gennemført i april 2016 
 
Dykkerlederkursus 

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

• Gennemført lokalt i Dykkerklubben Dråben i Svendborg 
 

Snorkelinstruktør 1* (S1-kursus) 

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

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

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

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

 
Fridykkerinstruktør kursus 

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

Instruktør seminar 

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

Instruktørtræner seminar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tak for hjælpen i 2016 

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

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

Biologiudvalget 
Maria Kaspersen 
 
 

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

FOTOKONKURRENCER 

 

DM i UV-FOTO 2016 

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

    16 



 

Redaktionsudvalget 

 

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

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

dykkerporten, udstyr, klubbesøg og de sportsgrene DSF repræsenterer. 

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

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

 

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

hele tiden små justeringer både med indhold og layout. 

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

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

medlemmerne. De er til stor hjælp. 

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

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

Redaktionsudvalget 
Henrik Pontoppidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    17    
 



Kommunikationsudvalget 
Kommunikationsudvalget består af nedenstående  

• Ole Aggerholm, Formand 

• Marianne Vejsnæs 

• Claus Nielsen 

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

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

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

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

altid har haft egen kontakt til bestyrelsen.    

Arbejdsopgaver for kommunikationsudvalget: 

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

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

• Sparring til udvalgs hjemmesider under www.sportsdykning.dk 

• Sociale medier, facebook.com og twitter.com 

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

• Integration af ny database til hjemmeside 

• Flytning af TU funktion: Teori prøve system 

• Flytning af TU funktion: Kvalitets prøve system 

• Flytning af TU funktion: Arbejdsgrupper 

• Løbende udvikling 

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

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

opgaverne ikke kunne gennemføres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ansøgning. 

Kommunikationsudvalget 

Ole Aggerholm 
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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 Simon Schäfer 
Bestyrelsesmedlem Casper Dreiøe 
Bestyrelsesmedlem Pia Borneland 
Bestyrelsesmedlem John Møller Nielsen 
 
Udvalgsformænd 

Ungdomsudvalget Bent Knudsen 
Undervandsjagtudvalget William Siefert   
Undervandsrugbyudvalget Jonas Hoff 
Finnesvømmerudvalget Henning Aaberg 
Fridykkerudvalget Nicolai Birkedal 
Arkæologiudvalget Peter Bue Vest 
Teknisk Udvalg Carl Tronhjem 
Biologiudvalget Maria Kaspersen 
Fotoudvalget Søren Petersen 
Appeludvalget Søren Bergh Jensen 
 
Revisor 

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

Bank 

Danske Bank 
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Ledelsens årsberetning for 2016 
 

 

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 Idrætsforbund  
 
Personale 

Pr. 31.12.2016 var der 2 fuldtidsansatte i administrationen. 
Trænere, instruktører, udvalgsformænd m.fl. arbejder frivilligt. Omkostninger dækkes efter regning. 
Kørsel i egen bil afregnes efter kilometerregnskab med 2,75 kr. pr. km. 
 
Årsregnskabet for 2016 udviser et underskud på kr. 63.092 i stedet for det budgetterede underskud 
på kr. 236.226. 
Budgettet for 2016 blev udarbejdet af bestyrelsen med et budgetteret underskud på  
kr. 236.226. Budgettet blev godkendt på repræsentantskabsmødet 2016.   
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Ledelsens årsberetning for 2016 

 

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

 
Budgetteret DIF tilskud. Mere  4.928 
Biblioteksstyrelsen. Mindre                          14.371 
Kontingent. Mindre                      80.125  
Butikken. Mere                      39.133 
          50.435  
Mere brugt end budgetteret                      45.558   
Mindre brugt end budgetteret                     269.127 
Budgetteret underskud                      236.226 
Underskud                         63.092 

 

 
 
Indtægter 

Danmarks Idrætsforbund  
Budget 1.050.000 Regnskab 1.054.928. Større indtægt 4.928. 
Derudover har vi modtaget kongrestilskud. 
 
Biblioteksstyrelsen yder portotilskud til ”Sportsdykkeren” budget 60.000. Regnskab 45.629. 
Mindre indtægt 14.371.  
Reguleres i henhold til dokumenteret opgørelse med faktiske tal for de udsendte blade. Reguleres det 
efterfølgende år.  
  
Kontingent fra klubberne.   
Budget 2.025.000. Regnskab 1.944.875. Mindre indtægt 80.125. 
 
Resultat ved salg i butikken. 
Budget 150.000. Regnskab 189.133. Større indtægt 39.133.  
 

Totalt var indtægterne 50.435 mindre end budgetteret. 
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Ledelsens årsberetning for 2016 
  

Aktiviteter 
 

Ungdomsudvalget 

Budget 149.000. Regnskab 128.862. Mindre brugt end budgetteret 20.138. 
Juniorlederseminar blev aflyst. Hensat til 2017.  
 
Undervandsjagtudvalget     

Budget 53.000. Regnskab 49.280. Mindre brugt end budgetteret 3.720. 
Udvalgsmøder billigere. Sekretariat billigere. 
Udtagelsesstævne blev bevilget 5.000 til en regning fra 2015. 
Nyt stævne i Bergen blev finansieret af ompostering på 10.000 fra aflyst VM. 
Nordisk Mesterskab blev delvist finansieret af ompostering på 10.000 fra VM. 
VM aflyst. 
 

Undervandsrugbyudvalget 

Budget 150.000. Regnskab 110.012. Mindre brugt end budgetteret 39.988. 
Ingen udgifter til: Møder, sekretariat, PR til klubber, trænerkursus, dommerkursus.  
Mindre brugt på DM slutspil. Mindre brugt på alle træningssamlinger.  
NM U21 Damer og Herrer fik bevilget 18.000 fra aktivitetspuljen. Ingen penge brugt til låneudstyr. 
Bevilget omposteringer til landsholdstøj, heraf brugt 11.495. 
Der hensættes 40.000 i regnskab 2017. 
 

Finnesvømmerudvalget 

Budget 69.000. Regnskab 36.867. Mindre brugt end budgetteret 32.133. 
Udvalgsmøder og sekretariat billigere. DM billigere. Åbne Hollandske billigere.   
Elitesatsning billigere. 
 
Fridykkerudvalget 

Budget 106.200. Regnskab 93.161. Mindre brugt end budgetteret 13.039. 
Ikke holdt træningssamlinger. Ikke Holdt fridykkerinstruktøruddannelse.  
20.000 fra aktivitetspuljen til VM i Tyrkiet. 
DM Pool, VM Pool i Finland, VM Hold i Kalamata afholdt. 
Inspirationstur og træningslejr aflyst.   
 
Arkæologiudvalget 

Budget 6.400 Regnskab 3.885. Mindre brugt end budgetteret 2.515.  
Mere brugt til møder. Mindre brugt til sekretariat. 
Afholdt et grundkursus. 
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Ledelsens årsberetning for 2016 

 

Teknisk Udvalg 

Budget 145.000 Regnskab 145.331. Mere brugt end budgetteret 331.   
Mindre brugt på udvalgsmøder. Instruktørtrænermøde brugt 7.200 mere. 
Juniortræner møde 7.500 ikke afholdt. Mindre brugt totalt til møder. 
Mindre brugt til sekretariat. Mere brugt til instruktørpleje. Mindre brugt til klubservice. 
Mere brugt til fornyelse af lærebøger. 
Udvikling: 
Brugt 5.866 mere på specialkurser. Brugt 4.839 på E-Læring. 
Vrag 2 kursus til 18.161. Omposteringer fra Vrag 1 og Nordisk TC møde. 
  
Teknisk Udvalg kurser 

Budget 98.820. Regnskab 37.683. Mindre brugt end budgetteret 61.138.   
Instruktørseminar. Mere brugt end budgetteret. 
CMAS 1* Instruktørkursus er 2. del af kurset fra 2015. Brugt mere end budgetteret. 
Vrag 1 Instruktorkursus. Pilotprojekt. 
Fridykkerinstruktørkursus afholdt med tilskud fra aktivitetspuljen på 10.000. 
CMAS 1* Snorkelinstruktørkursus. 
Dykkerlederkursus afholdt. Mindre brugt end budgetteret. 
Juniortrænerkursus. Mere brugt end budgetteret. 
Kurser som ikke blev afholdt:  

CMAS 1* Instruktørkursus. 
CMAS 2* Instruktørkursus. 
Crossover kursus. 
Advance Trimix instruktørkursus overført til 2017.  
CMAS 1* Snorkelinstruktørkursus. 
CMAS 2* Snorkelinstruktørkursus. 
Dykkerlederkursus 
Trimix instruktør og DSF kursus. 
CMAS 3* Instruktørkursus. Udsat til 2017. 
Crossover kursus. 
Snorkeldykkerlederkursus. 
 
Biologiudvalget 

Budget 5.000. Regnskab 0. 
Ingen aktivitet. 
 
Fotoudvalget 

Budget 26.500 Regnskab 15.977. Mindre brugt end budgetteret 10.523.  
Mindre brugt til administration. 
Billigere DM, billigere VM.  
Omposteret fra DM til ny Projektor. 
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Ledelsens årsberetning for 2016 
 

Redaktionsudvalget 

Budget 64.500 Regnskab 52.043. Mindre brugt end budgetteret 12.457. 
Mindre brugt til møder, sekretariat og fotoarbejde end budgetteret. 
 

”Sportsdykkeren” 

Budget 286.200. Regnskab 294.927. Mere brugt end budgetteret 8.727.  
Annonceindtægterne har givet en mindre indtægt på 74.550. 
Portoudgifter blev billigere med 64.226. 
Derfor kun en mindre udgift end budgetteret. 
 

Kommunikationsudvalget 

Budget 39.000. Regnskab 42.770. Mere brugt end budgetteret 3.780. 
Mindre brugt til møder og sekretariat. Omposteret til Hjemmeside. 
Derudover er der godkendt en ekstrabevilling.  
 
Bestyrelsen, møder m.m. 

Budget 75.000. Regnskab 88.826. Mere brugt end budgetteret 13.826. 
Mindre brugt til CMAS møde og til deltagelse i udvalgsmøder. 
Der er bevilget ekstra 10.000 til Projekt Norge. 
Der er modtaget 14.585 fra DIF til CMAS møde.  
 
 

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper. 

Budget 210.000. Regnskab 196.793. Mindre brugt end budgetteret 13.207. 
Omposteret 5.000 fra CMAS Europa til EUF møde.  
 

Medlemsudgifter 

Budget 149.000. Regnskab 101.145.  Mindre brugt end budgetteret 47.855. 
15.000 sparet på trykning af årsberetningerne, da de blev lagt på hjemmesiden. 
Medlemskort og forsendelse billigere, færre medlemskort trykt og sendt. 
Vægtbæltefond. Der er erstattet 1 vægtbælte. 
Udstillinger, PR og forsendelse mindre brugt.  Kontingent tilskud mindre brugt. 
Foreningsbesøg mindre brugt. 
ISO Certificering, mere brugt. 
 
Administration og sekretariat. 

Budget 211.000. Regnskab 214.050. Mere brugt end budgetteret 3.050. 
 

Personaleudgifter 

Budget 862.060. Regnskab 855.288. Mindre brugt end budgetteret 6.772. 
Mindre brugt til ATP, Finansieringsbidrag, Barselsbidrag og personaleomkostninger. 
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Ledelsens årsberetning for 2016 
  

Materieludvalget 

Budget 99.400. Regnskab 109.494. Mere brugt end budgetteret 10.588. 
Mindre brugt til vedligeholdelse og forsendelse. 
Brugt 17.900 til reparation og vedligehold af 2 kompressorer. 
  

Kollektive forsikringer 

DIF Kollektive forsikring, DSF Kollektive forsikring. 
Budget 716.146 Regnskab 715.503. Mindre brugt end budgetteret 643. 
Vi kender tallene på den kollektive forsikring i DSF når der lægges budget. 
 
Telefonpenge 

Telefonpenge fra hensættelse 52.250. Regnskab 58.000. Mere brugt 5.750. 
 
 
 
 
Hensættelser  

Profiltøj sporten     1.995 
Aktivitetspulje                                            91.287 
Database                      200.000 
2017 VM UV-Foto                       20.000 
2017 VM UV-Rugby                       50.000 
 
Hensættelser i alt                                    363.282                                
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Ledelsens årsberetning for 2016 
 

Egenkapital    

Egenkapital                          1.681.692 
Bundet egenkapital  23.460 
 
Egenkapital                                                                          1.705.152                        
 
Bestyrelsen har besluttet at egenkapitalen skal være 1.500.000, så der er mulighed for til stadighed at 
udvikle og investere i nye aktiviteter. 
 
 
 
Jesper Risløv    Flemming Holm 
Formand    Næstformand 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
Stig Lyngby    Simon Schäfer 
Økonomiansvarlig   Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
Casper Dreiøe    Pia Borneland 
Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
John Møller Nielsen    
Bestyrelsesmedlem   
 
________________________________ 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING  

Til Repræsentantskabet for Dansk Sportsdykker Forbund. 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sportsdykker Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitals opgørelse og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om regnskab 
og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort. 
 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet. 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om regnskab og 
revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

  
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om revision af tilskudsmodtagere under 
Kulturministeriets ressort. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om den af bestyrelsen valg af regnskabspraksis er passende, og om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af 
årsregnskabet. 
 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, eller supplerende oplysninger. 
  

Konklusion: 
  

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 
31. december 2016 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 
2010.  
   

 



Udtalelse om ledelsesberetningen 
 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
  

Erklæring om udført forvaltningsrevision. 
I forbindelse med den finansielle revision af Dansk Sportsdykker Forbunds årsregnskab for 2016 har vi 
foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af Dansk Sportsdykker Forbund, og at oplysningerne i rapporteringen til Repræsentantskabet 
om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Dansk Sportsdykker Forbunds aktiviteter i 2016. 

 
 Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om 
regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort og bestemmelserne i 
Rigsrevisionsloven, har vi for udvalgte forretningsområder undersøgt, om Dansk Sportsdykker Forbund har 
etableret forretningsgange, der sikrer økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis 
gennemgået forbundets rapportering til Repræsentantskabet om opfyldelse af resultatmålene for Dansk 
Sportsdykker Forbund. 
 

Vores arbejde er udført med henblik på at opnå rimelig sikkerhed for, at forvaltningen af de udvalgte 
områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om 
opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for Dansk Sportsdykker Forbunds virksomhed i 
2016. 
 
 

Konklusion 
  
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 
konkludere, at forvaltningen i 2016 på de områder, som vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og 
dækkende for Dansk Sportsdykker Forbunds virksomhed i 2016. 
 
 

Vamdrup, den 17. februar 2016 
BMK Revision, registreret revisor FDR 

  

Bjørn Meinert Küster 
Registreret revisor FDR 
 
 
 

Kirsten Pedersen 
Folkevalgt revisor 
  



Regnskabsprincipper 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anvendte regnskabsprincipper 
Resultatopgørelsen er udtryk for de indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, hvad enten 
disse er betalt, er til gode eller skyldes ved regnskabsårets slutning. Opgørelsen indeholder 
anskaffelser af materiel, IT m.v., som har en længerevarende værdi for forbundet. Den 
regnskabsmæssige behandling af disse anskaffelser er nærmere beskrevet under 
regnskabsprincipper for materiel. 
 
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 2017.  
Programopdatering 2017.  
  
 
Tilgodehavender 

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 2016.  
Klubkontingent dækker kontingent for 2017.  
Teknisk Udvalg dækker indbetalte kursusgebyrer hvor kurserne holdes i 2017.  
Depositum UV-Rugby, dækker indbetaling til UV-Rugby turnering. 
Depositum UV-Rugby, dækker indbetaling til dommerkursus. 
 
Hensættelser til:  

Finnesvømmerudvalget. Profiltøj. 
Aktivitetspulje. 
Database. 
UV-Fotoudvalget. VM i 2017.  
UV-Rugbyudvalget. VM. 
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Resultatopgørelse 1.1.2016 til 31.12.2016
Regnskab Budget Regnskab

Indtægter 2016 2016 2015

Danmarks Idræts-Forbund 1.054.928 1.050.000 1.102.896

Danmarks Idræts-Forbund 0 0 0

Danmarks Idræts-Forbund 0 0 0

Biblioteksstyrelsen 45.629 60.000 73.604

Samarbejdsaftaler 0 0 0

1 DSF Kontingent 1.944.875 2.025.000 2.007.275

3.045.432 3.135.000 3.183.775

2 Salgsindtægter 189.133 150.000 119.878

Indtægter i alt 3.234.565 3.285.000 3.303.654

Aktiviteter

Udvalg
3 Ungdomsudvalget 128.862 149.000 136.250

4 UV-Jagtudvalget 49.280 53.000 32.630

5 UV-Rugbyudvalget 110.012 150.000 86.320

6 Finnesvømmerudvalget 36.867 69.000 19.771

7 Fridykkerudvalget 93.161 106.200 43.546

8 Arkæologiudvalget 3.885 6.400 11.126

9 Teknisk Udvalg 145.331 145.000 110.435

10 Teknisk Udvalg Kurser 37.683 98.820 24.698

11 Biologiudvalget 0 5.000 3.200

12 Fotoudvalget 15.977 26.500 21.594

13 Sportsdykkeren 294.927 286.200 270.541

Redaktionsudvalget 52.043 64.500

14 Kommunikationsudvalget 42.780 39.000 189.549

Administration
15 Bestyrelsen 88.826 75.000 88.947

16 Øvrige udvalg og arb.grupper 196.794 210.000 199.722

17 Medlemsudgifter 101.145 149.000 90.885

18 Adm.-Kontor-Sekretariat 214.050 211.000 214.217

18 Renteudgifter

20 Personaleudgifter 855.288 862.060 816.782

21 Materiel 109.494 99.400 99.812

22 Kollektive forsikringer 715.503 716.146 713.935

23 Aktivitetspuljen til Columbia 0 0 100.000

24 Jubilæum fra egenkapital 0 -100.000

24 DSF 50 års jubilæums arrangement 0 93.601

Telefonpenge overført fra hensættelser -52.250

Telefonpenge udbetalt 58.000

Aktiviteter i alt 3.297.656 3.521.226 3.267.560

 Resultat -63.092 -236.226 36.094
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Balance pr. 31.12.2016

AKTIVER 31.12.2016 31.12.2015

Anlægsaktiver:  

 

Materiel (aktiveret fra resultatopgørelsen)  

Saldo primo 18.934 50.010

Tilgang 22.280 0

41.214 50.010

Årets afskrivninger over egenkapitalen  -17.754 -31.076

Saldo ultimo 23.460 18.934

 

Anlægsaktiver  23.460 18.934

Omsætningsaktiver:

Varelager:
Lager 536.617 606.210

Varelager 536.617 606.210

Forudbetalinger:
Husleje januar 5.625 5.625

Programopdatering 9.568

Medlemskort 0 15.118

Forudbetalinger i alt 15.193 20.743

Tilgodehavender:
Depositum 16.875 16.875

Mellemregning udvalg 35.094 49.378

Varesalgsdebitorer 11.852 6.203

Annoncedebitorer 29.316 38.543

Tilgodehavender i alt 93.137 110.999

Likvide beholdninger 1.582.594 1.677.150

 

Omsætningsaktiver i alt 2.227.541 2.415.102

AKTIVER I ALT 2.251.001 2.434.036
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Balance pr. 31.12.2016
PASSIVER 31.12.2016 31.12.2015

Egenkapital:
Fri egenkapital:

Egenkapital primo 1.814.784 2.000.512

Overført til jubilæum 0 -100.000

Overført til database 0 -200.000

Fra hensættelse jubilæumsblad 0 50.000

Fra hensættelse stævner 0 22.460

Fra hensættelse WEB 0 5.719

2016 Til VM UV-Foto -20.000

2016 Til VM UV-Rugby -50.000

Årets resultat -63.092 36.093

 1.681.692 1.814.784

Bundet egenkapital:

Aktiveret materiel primo 18.934 50.010

Årets tilgang 22.280 0

41.214 50.010

Årets afskrivning -17.754 -31.076

23.460 18.934

Egenkapital 1.705.152 1.833.718

Gæld og hensættelser:
Kortfristet gæld:

Leverandører 11.444 23.036

Kildeskat, Ambi, Atp, Barsel.dk A/O ATP 26.142 25.063

Moms 31.312 34.308

Danmarks Idræts-Forbund -12.766 -10.405

Klubkontingent 76.945 60.040

2016 Teknisk Udvalg IT Kursus 2.990 18.990

2017 Teknisk Udvalg IT Kursus 12.600

Fridykkerudvalget DM POOL 2016 0 4.900

Teknisk Udvalg Snorkelinstruktør 1* 9.000 0

Teknisk Udvalg. Instruktørseminar 0 4.450

Teknisk Udvalg. 1/2 A-Kursus deltagerbet. 0 20.000

UV-Rugby. Depositum dommerkursus 1.400 1.400

UV-Rugby. Depositum turnering 23.500 22.000

Kortfristet gæld i alt 182.567 203.781

25 Hensættelser:

Profiltøj Finnesvømmerudvalget 1.995 5.000

Aktivitetspulje 91.287 139.287

Database 200.000 200.000

2017 VM UV-Foto 20.000

2017 VM UV-Rugby 50.000

Telefonpenge 0 52.250

363.282 396.537

Gæld og hensættelser i alt 545.850 600.318

PASSIVER 2.251.001 2.434.036
Kontraktlige forpligtigelser

Klubbers optagelse af lån hos DIF. 406.000 144.000

Leasingforpligtelse. Frankeringsmaskine. Restløbetid  måneder.  6.885 17.901
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2016 2016 2015

1 DSF - Kontingent

Region 1 486.470 550.000 547.965

Region 2 324.765 355.000 353.425

Region 3 151.835 160.000 152.320

Region 4 981.805 960.000 953.565

DSF-Kontingent i alt 1.944.875 2.025.000 2.007.275

2 Salgsindtægter

Omsætning 379.082 397.721

Abonnement 4.140 5.040

383.222 402.761

Vareforbrug 158.035 236.727

Porto 14.555 15.697

Porto certifikater 4.850 5.080

Faktureret porto -16.653 -17.783

Kontorartikler og emballage 9.176 7.671

epay 1.188 1.188

PBS Afgifter/gebyrer 4.035 0

Afskrivning materieler 1.343 2.102

Programopdatering 7.653 900

Faktura indscannet 329 236

Medaljeudgifter 0 557

Stofmærker certifikater 1.025 5.535

Kvalitetssikring certifikater 218 508

Frankeringsmaskine 6.448 7.880

Snorkelhåndbug udgifter 1.037

Udgifter lærebøger 850 16.585

194.089 282.882

Salgsindtægter 189.133 150.000 119.878
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2016 2016 2015

3 Ungdomsudvalget

Møder 8.156 10.000 12.182
Arbejdsmøder 12.382 13.000 10.693
Telefonpenge. 0 0 10.100
Kontorartikler/IT 5.798 5.500 65

Sommerlejr  211.712 266.000 236.429

Deltagerbetaling -121.550 -180.000 -144.200

90.162 86.000 92.229

Juniorlege  27.145 29.000 21.144

Deltagerbetaling -17.700 -17.000 -16.800

9.445 12.000 4.344

Ungdomslederseminar 0 30.000 0

Deltagerbetaling 0 -15.000 0

0 15.000 0

Juniortræf i Silkeborg  8.619 17.500 16.837

Deltagerbetaling -5.700 -10.000 -10.200

2.919 7.500 6.637

Ungdomsudvalget 128.862 149.000 136.250
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4 UV-Jagtudvalget 2016 2016 2015

Møder 1.394 5.000 0
Sekretariat 769 2.000 1.030
Telefonpenge Hensat til 2016 0 0 4.000

DSF mesterskab - udgift 23.925 20.000 14.283

Deltagerbetaling -23.190 -20.000 -15.491

735 0 -1.207

Udtagelsesstævne - udgift 8.142 10.000 5.056

Ekstrabevilling .Udgift fra 2015 5.000

Deltagerbetaling -2.700 -5.000 -3.400

10.442 5.000 1.656
Nordisk mesterskab 
Ompostering fra VM 10.000

   Udgift 33.089 30.000 24.219

Deltagerbetaling -12.000 -15.000 -10.050

21.089 15.000 14.169
VM Internationalt
Omposteret 10.000 til Bergen. 10.000 til NM

   Udgift 0 40.000

Deltagerbetaling 0 -20.000

0 20.000

Årets fisk 1.500 1.500 0
Småanskaffelser 395 1.500 500

EM
Udgift 0 0 49.017

Deltagerbetaling 0 0 -39.017

0 0 10.000

 Bergen 
Ompostering fra VM 10.000  

Udgift 14.761 0 0

Deltagerbetaling -4.500 0 0

10.261 0 0

Udgifter Kredse
Jylland 999 1.000 1.546

Fyn 925 1.000 936

Sjælland 771 1.000 0

2.695 3.000 2.482

UV-Jagtudvalget  49.280 53.000 32.630
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5 UV-Rugbyudvalget 2016 2016 2015

Møder 0 2.000 0

Sekretariat 0 2.000 544
Telefonpenge overført til 2016 0 0 3.000
Dommere Championscup 6.909 5.000 0
Dommerkursus 0 5.000 0
DIF Trænerkursus 0 4.000
Dommer udeblivelse 0 0 -500
PR Materialer 1. halvår 0 10.000
Turneringer DM Herrer, DM Damer 5.836 10.000 5.650
Udstyrs vedligeholdelse 0 9.000
Træningssamlinger herrer 20.793 20.000 20.442
Træningssamlinger damer 8.590 20.000 16.490
Træningssamlinger U21 Herrer 16.074 10.000 6.999
Træningssamlinger U21 Damer 1.972 10.000 9.923

Nordisk Mesterskab U21/Herrer og Damer 0 0 6.829

Udgift 51.494 0 0

Transport nationalt 0 0 7.522

Transpoet internationalt 0 0 11.612

Tøjpenge 0 0 14.610

Fra aktivitetspuljen -18.000 0

Deltagerbetaling 0 0 -16.800

33.494 30.000 23.773

Låneudstyr til klubber 0 3.000 0

Udstyr landshold Ompostering 11.495 0

NM Herrer 2.592 5.000 0

NM Damer 2.258 5.000 0

NM Herrer og Damer 4.850 10.000 0

VM Comumbia Herrer
Flyudgifter 0 0 163.091

Ophold og forplejning 0 0 74.390

Forplejning 0 0 21.266

Transport Columbia 0 0 3.025

Udstyr og diverse 0 0 4.903

Tilmeldingsgebyr 0 0 27.709

Sponsor Profelis 0 0 -15.000

Sponsor Hempel 0 0 -7.500

Sponsor Bodenhoff 0 0 -20.000

Aktivitetspuljen 0 0 -50.000

Deltagerbetaling 0 0 -201.884

0 0 0
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 2015 2015 2015

VM Comumbia Damer
Flyudgifter 0 0 152.148

Ophold og forplejning 0 0 46.006

Forplejning 0 0 7.489

Transport Columbia 0 0 1.250

Udstyr og diverse 0 0 720

Tilmeldingsgebyr 0 0 23.335

CMAS Licenser 0 0 837

Sponsor Profelis 0 0 -15.000

Sponsor Hempel 0 0 -7.500

Sponsor Bodenhoff 0 0 -30.000

Aktivitetspuljen 0 0 -50.000

Sponsor Flipper 0 0 -2.500

Deltagerbetaling 0 0 -126.785

0 0 0

UV-Rugbyudvalget 110.012 150.000 86.320

Der er bevilget en samlet ompostering på 45.000,00 til en tøjpulje
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6 Finnesvømmerudvalget 2016 2016 2015

Møder 275 3.000 0
Sekretariat 1.059 3.000 0
Telefon overført til 2016 0 0 2.500

Bredde Idræt
Udstyr til udlån 5.600 5.000 0

Træningssamlinger 0 6.000 0
 
DM   
Udgifter 13.241 29.000 12.238

Deltagerbetaling -4.300 -10.000 -3.800

8.941 19.000 8.438
Åbne Hollandske mesterskaber
Udgift 3.710 13.000 0

Deltagerbetaling -2.283 -8.000 0

1.427 5.000 0

Elitesatsning
Udgift 31.739 42.000 17.655

Deltagerbetaling -12.174 -14.000 -8.823

19.565 28.000 8.833

Finnesvømmerudvalget 36.867 69.000 19.771
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7 Fridykkerudvalget 2016 2016 2015

Udvalgsmøder 2.665 4.000 2.437

Fridykkerinstruktøruddannelse 0 4.000

Sekretariat

Telefon, overføres til 2016 0 0 2.000

Diverse 2.632 0

2.632 0 2.000

   VM Tyrkiet. AKTIVITETSPULJEN 20.000

   Udgift 35.898

   Aktivitetspuljen -20.000

   Deltagerbetaling -15.898

0

DM Pool

Ophold/forplejning 30.764 20.000 0

Transport nationalt 0 0 0

Medaljer 0 0 270

Deltagerbetaling -18.836 -8.000 -11.500

11.928 12.000 -11.230
DM Dybde, lagt sammen med VM DYBDE
Medaljer 0 0 272

Deltagerbetaling 0 0 0

0 0 272
Træningssamling
Ophold og forplejning 0 18.000 3.001

Deltagerbetaling 0 -8.000

Instruktørudgifter 0 0 410

0 10.000 3.411
Inspirationstur
Udgift 0 111.920 0

Deltagerbetaling 0 -111.920 0

0 0 0
VM Pool Finland
Ophold og stævnegebyr 18.673 24.000 35.935

Forplejning 17.828 6.000

Transport internationalt 15.418 15.000 12.522

Transport nationalt 0 6.000 0

Deltagerbetaling -21.597 -20.400 -46.000

30.322 30.600 2.456
VM Dybde Kalamata
Ophold/forplejning/Stævnegebyr 46.510 48.000 50.460

Transport internationalt 30.580 20.000 18.369

Transport nationalt 0 8.000 0

Stævnegebyr 0 0 36.016

Deltagerbetaling -31.476 -30.400 -60.645

45.614 45.600 44.200

Fridykkerudvalget  93.161 106.200 43.546
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2016 2016 2015

8 Arkæologiudvalget
 

Møder 5.263 5.000 6.006
Arbejdsmøder 0 0 0
Porto, kontorartikler 330 1.400 94
Telefon 0 0 3.000
Telefon overført til 2016 0 3.750

Grundkursus 741 5.000 0

Deltagerbetaling -2.700 -5.000 0

-1.959 0 0

Bopladskursus 252 4.200 1.226

Deltagerbetaling 0 -4.200 -2.950

252 0 -1.724

Foredragsaftener 0 3.500 0

Deltagerbetaling 0 -3.500 0

0 0 0

Side Scan Sonar kursus 0 8.500 0

Deltagerbetaling 0 -8.500 0

0 0 0

Kilder og positionskurser 0 5.000 0

Deltagerbetaling 0 -5.000 0

0 0 0

Vragkursus 0 5.000 0

Deltagerbetaling 0 -5.000 0

0 0 0

Marinarkæologisk konference 0 44.558 0

Deltagerbetaling 0 -44.558 0

0 0 0

Arkæologiudvalget 3.885 6.400 11.126
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2016 2016 2015

9 Teknisk Udvalg

Udvalgsmøder 24.391 30.000 25.750

Instruktørseminar 22.401 22.000 659

Instruktørtrænermøde. Omp.7.500 fra Juniortr.møde 27.232 20.000 17.717

Arbejdsmøde 5.007 5.000 3.971

Juniortrænermøde. Omp 7.500 til Ints.trænermøde 0 7.500 0

Teknisk Instruktørseminar 6.111 8.000 6.747

TÆT PÅ 500 0 0

Kontorartikler 150 1.500 125

Porto 430 500 380

Telefon. 0 0 10.500

Repræsentation 2.684 3.000 5.267

IT 3.718 4.000 0

Decentrale optagelsesprøver 239 4.000 118

Indkøb af lærebøger 1.655 0 0

Nye kursuskasser/Videoudstyr 540 1.000 2.951

Profilbeklædning 0 1.000 1.333

Nordisk TC Seminar/møde.Omp.12.000 til Vrag II 2.863 15.000 16.870

Instruktørudgifter 8.544 7.500 8.811

Kursusdage for Vrag 1. Omp. 5.000 til Vrag II 0 5.000 0

E-Læring 4.839 0 0

Udvikling specialkurser 15.866 10.000 9.237

VRAG 2.Omp.5.000 fra Vrag 1. og 12.000 fra N.TC  18.161 0

Baltic Finance, Speciallity kurser. Udvikling 0 0 -37.500

Master Dive, Speciallity kurser. Udvikling 0 0 37.500

 

Teknisk Udvalg 145.331 145.000 110.435

 

41

 



Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2016 2016 2015

10 Teknisk Udvalg, kurser

Instruktørseminar

Formøde 0 6.000 0

Porto 1.875 2.400 0

Repræsentation, gaver 24.503 24.000 0

Diverse grafik 0 5.000 0

Uforudsete udgifter 688 8.000 0

Diverse  0 9.600 0

Seminargebyr, middag 116.798 60.000 0

Foredragsholder 7.181 20.000 0

Program 5.516 5.000 0

Deltagerbetaling -139.650 -140.000 0

16.910 0 0
Vragkurser
Udgifter 477  

Deltagerbetaling -2.000  

-1.523  
Fridykkerinstruktørkursus
Ophold og forplejning 17.456

Kørsel 1.812

Instruktørudgifter 6.720

Overført fra aktivitetspuljen -10.000

Deltagerbetaling -16.500

-512
CMAS 1* Instruktørkursus 50% fra 2015
Certifikater 600

Ophold og forplejning 20.208

Kørsel instruktører 5.767

Instruktørudgifter 5.040

Transport materiel/Brændstof 1.006

T-Shirts 730

Deltagerbetaling  -18.000

15.351
CMAS 1* Instruktørkursus
Certifikater 0 450 0

Ophold og forplejning 0 28.000 19.363

Kørsel instruktører 0 6.000 4.133

Udgifter instruktører 0 5.000 5.260

Transport materiel/Brændstof 0 1.000 0

Foredragsholder 0 500 0

T-Shirts 0 450 750

Deltagerbetaling Retur fra 2014 0 0 4.000

Deltagerbetaling  0 -24.000 -20.000

17.400 13.506
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2016 2016 2015

10 Teknisk Udvalg, kurser
Certifikater 0 450 525

Undervisningsmaterialer 0 1.000

Ophold og forplejning 0 26.000 19.672

Kørsel instruktører 0 4.000 6.413

Udgifter instruktører 0 5.000 4.380

Transport materiel/Brændstof 0 1.000 2.157

Kutter 0 10.000 12.000

Foredragsholder 0 500 159

T-Shirts 0 450 740

Deltagerbetaling 6.500 0 -25.500 -27.625

0 22.900 18.421
 

1* Snorkeldykkerinstruktør
Certifikater 900 900 945

Ophold og forplejning 3.087 1.900 2.502

Kørsel instruktører 2.024 3.160 3.042

Udgifter instruktører 2.520 3.000 2.520

T-Shirts 1.250 900 1.042

Deltagerbetaling 800 -9.000 -9.000 -9.500

780 860 551
1* Snorkeldykkerinstruktør
Certifikater 0 900 0

Ophold og forplejning 0 1.900 0

Kørsel instruktører 0 3.160 0

Udgifter instruktører 0 3.000 0

T-Shirts 0 900 0

Deltagerbetaling 800 0 -9.000 0

0 860 0
2* Snorkeldykkerinstruktør 
Certifikater 0 600 300

Kørsel instruktører 0 2.500 0

Ophold og forplejning 0 3.950 0

Udgifter instruktører 0 5.000 0

Transport materiel og brændstof 0 800 0

T-Shirts 0 600 429

Deltagerbetaling 2.400 0 -9.600 -729

0 3.850 0
Dykkerlederkursus 
Ophold og forplejning 3.550 5.200 7.855

Kørsel instruktører 281 2.500 3.316

Udgifter instruktører 0 3.300 5.040

Transport materiel/Brændstof 200 1.000 1.422

Deltagerbetaling  -6.500 -12.000 -17.600

-2.470 0 32
Dykkerlederkursus 
Ophold og forplejning 0 5.200

Kørsel instruktører 0 2.500

Udgifter instruktører 0 3.300

Transport materiel/Brændstof 0 1.000

Deltagerbetaling  0 -12.000

0 0
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10 Teknisk Udvalg, kurser 2016 2016 2015

Juniortrænerkursus
Certifikater 1.228 900 0

Kontrol i klubben 627 5.000 -409

Kørsel instruktører 7.549 4.000 0

Instruktørgodtgørelse 5.040 4.000

Svømmehal 303 3.000

Juniortrænerkursus 1 i klubber 0 0 -7.700

Juniortrænerkursus 2 inst.kørsel 0 0 2.906

Juniortrænerkursus 2 diverse 0 0 1.790

Indbetalt i 2014 0 0 1.200

Deltagerbetaling -5.600 -14.000 -5.600

9.146 2.900 -7.813

Trimixkursus 
Undervisningsmaterialer og forsendelse 0 0 0

Certifikater 0 300 0

Ophold og forplejning 0 5.600 0

Dykning 0 13.000 0

Transport instruktører 9.000 0

Deltagerbetaling 0 -27.900 0

0 0 0

Adv. Trimixkursus
Certifikater 0 300 0

Ophold og forplejning 0 5.600 0

Dykning 0 15.000 0

Transport instruktører 0 9.000 0

0 29.900 0

3* Instruktørkursus
Undervisningsmaterialer 0 1.000

Ophold og forplejning 0 8.000

Transport instruktører 3.000

0 12.000

Instruktør Crossover
Kørsel instruktører 0 2.500 0

Instruktørudgifter 0 4.200 0

Undervisningsmaterialer/T-Shirts 0 1.000 0

Certifikater 0 375 0

Materiel/Brændstof 0 1.000

Deltagerbetaling 0 -5.000 0

0 4.075 0
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10 Teknisk Udvalg, kurser 2016 2016 2015

Instruktør Crossover
Kørsel instruktører 0 2.500 0

Instruktørudgifter 0 4.200 0

Undervisningsmaterialer/T-Shirts 0 1.000 0

Certifikater 0 375 0

Materiel/Brændstof 0 1.000

Deltagerbetaling 0 -5.000 0

0 4.075 0

Snorkeldykkerlederkursus
Ophold og forplejning 0 3.100 0

Kørsel instruktører 0 2.000 0

Udgifter instruktører 0 3.500 0

Transport materiel/Brændstof 0 1.000 0

Deltagerbetaling  0 -9.600 0

0 0 0

Instruktørkurser
Hensat til 2016 16.000 18.990 18.990

Indtægt fra kurser -16.000 -18.990 -18.990

0 0 0

Teknisk Udvalg 145.331 145.000 110.435

Kurser 37.683 98.820 24.698

Teknisk Udvalg 183.014 243.820 135.133
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11 Biologiudvalget 2016 2016 2015

 
Møder 0 5.000 0

Telefon. Overført til 2016 0 0 3.200

Koralrev teori
Transport 0 5.000 0

Materialer 0 1.500 0

Lokaleleje 0 1.250 0

Indgang akvarium 0 2.250 0

Forplejning 0 5.000 0

Deltagerbetaling 0 -15.000 0

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
Transport og forplejning 0 6.000 0

Diverse lokaleleje 0 3.000 0

Undervisningsmaterialer 0 2.000 0

Deltagerbetaling 0 -11.000 0

0 0 0

Kattegat/Kursus Marinbiologi 
Transport og forplejning 0 9.000 0

Undervisningsmaterialer 0 3.000 0

Certifikater 0 3.000 0

Deltagerbetaling 0 -15.000 0

0 0 0

Tema weekend  /Kattegattogt
Transport og forplejning 0 5.000 0

Leje af skib 0 20.000 0

Deltagerbetaling 0 -25.000 0

0 0 0

0 5.000 3.200

Biologiudvalget    
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2016 2016 2015

12 Fotoudvalget

Møder 2.375 6.000 2.500

NM 0 0 5.119

Kontorartikler 500 500 0
Videoprojekter.   Ompostering fra DM 6.953
Telefon 0 0 1.200
Fototræf 0 500 0

DM UV-Foto
Ophold/Forplejning. Omp. Til Videoprojektor 12.945 22.000 20.290

Transport 4.260 5.000 4.108

Diverse 0 500 0

Deltagerbetaling -12.000 -8.000 -18.000

5.205 19.500 6.398

VM  
Udgift 9.709 0 12.058

Ophold,forplejning,transport 0 0 28.939

Transport 0 0 7.320

Deltagerbetaling 0 0 -13.000

Deltagerbetaling -8.765 0 -28.939

944 0 6.377

Fotoudvalget 15.977 26.500 21.594
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13 Sportsdykkeren 2016 2016 2015

Blad nr. 1
Trykning 24.238 24.500 0

Opsætning 20.719 19.500 0

Annonceudgifter 1.995 0 0

Adressebehandling 4.430 4.000 0

Korrekturlæsning 0 1.200 0

Porto 42.479 42.000 0

93.860 91.200 0
Annonceindtægter -37.535 -58.000 0

Provision 9.384 14.500 0

65.709 47.700 0

Blad nr. 2 
Trykning 24.238 24.500 24.238

Opsætning 21.250 19.500 19.125

Annonceudgifter 2.280 0 1.995

Adressebehandling 4.145 4.000 3.918

Korrekturlæsning 0 1.200 1.063

Porto 39.183 42.000 41.408

91.096 91.200 91.746
Annonceindtægter -37.444 -58.000 -46.218

Provision 9.361 14.500 11.554

63.013 47.700 57.083

Blad nr. 3
Trykning 24.238 24.500 24.238

Opsætning 21.250 19.500 19.125

Annonceudgifter 2.280 0 2.565

Adressebehandling 0 4.000 3.968

Korrekturlæsning 0 1.200 1.063

Porto 23.538 42.000 41.065

71.306 91.200 92.023
Annonceindtægter -56.266 -58.000 -54.876

Provision 14.067 14.500 13.719

29.106 47.700 50.866

Blad nr. 4
Trykning 24.238 24.500 24.238

Opsætning 21.250 19.500 19.125

Annonceudgifter 2.280 0 2.850

Adressebehandling 0 4.000 4.024

Korrekturlæsning 0 1.200 1.594

Porto 25.494 42.000 41.749

73.262 91.200 93.578
Annonceindtægter -42.535 -58.000 -56.078

Provision 10.634 14.500 14.019

41.361 47.700 51.520
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2016 2016 2015

Blad nr. 5
Trykning 24.238 24.500 24.238

Opsætning 21.781 19.500 19.125

Annonceudgifter 2.280 0 2.565

Adressebehandling 0 4.000 4.055

Korrekturlæsning 0 1.200 4.250

Porto 31.912 42.000 41.984

80.211 91.200 96.217
Annonceindtægter -36.735 -58.000 -51.528

Provision 9.184 14.500 12.882

52.659 47.700 57.571

Blad nr. 6
Trykning 24.238 24.500 24.600

Opsætning 21.250 19.500 18.063

Annonceudgifter 2.280 0 2.850

Adressebehandling 0 4.000 5.129

Korrekturlæsning 0 1.200 2.125

Porto 26.907 42.000 42.127

74.675 91.200 94.894
Annonceindtægter -42.535 -58.000 -54.328

Provision 10.939 14.500 12.935

43.079 47.700 53.501

Sportsdykkeren  294.927 286.200 270.541

Bladudgift 484.409 547.200 468.458

Annonceindtægter -189.483 -261.000 -197.917

294.927 286.200 270.541
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14 Kommunikationsudvalget 2016 2016 2015

Møder og sekretariat
Gruppemøder. Omp. 3.000 til Udvikling WEB 1.818 5.000 2.236

IT Vedligehold. Omp. 5.000 til Udvikling WEB 0 5.000 0

Telefonpenge, overført til 2016 0 0 2.500

1.818 10.000 4.736
Hjemmeside
Tilmeldingssystem 0 0 51.094

Redigering af stamdata 0 0 7.219

Løbende udvikling. Omp. 5.000 fra IT vedligeh. 30.141 25.000 41.125

Løbende udvikling

Løbende udvikling. Ekstrabevilling 2.000

Hosting af WEB. Bevilget 8.000 ekstra 10.416 3.000 1.129

DK Hostmaster 405 1.000 898

40.962 29.000 101.464

Kommunikationsudvalget 42.780 39.000 106.200
Derudover blev bevilget 10.000 ekstra

13 Redaktionsudvalget
Møder 17.070 19.000 26.071

Kontorartikler 499 4.000 2.487

Porto 1.642 1.500 1.388

Telefon overført til 2016 0 0 6.000

Server 2014 0 0 2.813

Server  3.772 6.000 5.608

IT vedligeholdelse 2.868 3.000 4.004

EDB Anskaffelse EKSTRABEVILLING 0 0 6.199

Diverse 1.632 2.000 3.050

Artikler kørsel 10.408 16.000 9.913

Artikler , andre udgifter 12.532 13.000 12.983

Abonnement på blade 1.621 0 2.833

Redaktionsudvalget 52.043 64.500 83.349

Kommunikationsudvalget  0 0 189.549
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Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2016 2016 2015
Administration

15 Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder 33.983 30.000 37.596

CMAS Generalforsamling 21.831 15.000 20.444

CMAS Møder DIF Tilskud -14.585 0 -11.345

DIF møder 4.007 5.000 4.301

Bestyrelsens deltagelse i udvalgsmøder 5.438 15.000 14.239

Prejekt Norge. Ekstrabevilling 10.000 25.689

Uforudsete møder 12.461 10.000 9.712

Telefon 0 0 14.000

Bestyrelsen 88.826 75.000 88.947

16 Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Repræsentantskabsmøde 105.143 105.000 101.951

Repræsentation/Gaver 6.456 5.000 3.935

Revision  45.000 45.000 45.000

CMAS Europa 14.568 15.000 9.566

CMAS repræsentant Flemming Holm 16.378 20.000 22.291

CMAS repræsentant Søren Petersen 0 5.000 4.444

CMAS Europa GA. Omp. 5.000 til EUF møde. 0 10.000 4.363

EUF møder. Omp. 5.000 fra CMAS Europa 9.249 5.000 4.974

Møder om databasen 0 0 3.199

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper 196.794 210.000 199.722

17 Medlemsudgifter

Årsberetninger 0 15.000 16.981

Medlemskort 15.890 20.000 16.207

Medlemskort forsendelse 4.630 7.000 4.140

Vægtbæltefond 375 0 799

Klubrepræsentation 10.494 10.000 5.980

Udstillinger 1.690 10.000 587

PR og forsendelse af udstillinger klubber 11.170 15.000 17.292

WEB Abonnement 0 0 135

Kontingent tilskud 7.920 12.000 10.720

Foreningsbesøg 11.900 30.000 18.045

Databasemøde 369 0

ISO Certificering 36.708 30.000

 

Medlemsudgifter i alt 101.145 149.000 90.885
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Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

2016 2016 2015

18 Administration   
Husleje 84.958 82.000 83.936

Kontorartikler 18.503 20.000 17.631

Porto 13.068 15.000 12.492

Gebyrer 1.584 1.500 6.080

Medielicens 0 1.000 0

Forsikringer 15.318 15.000 13.194

Telefon/Telefax 20.812 20.000 23.387

Kontingent DIF og CMAS 21.832 20.000 19.271

Kontingent CMAS Europa 2.316 2.500 2.254

Kontingent EUF 1.510 1.500 1.516

Vedligeholdelse IT, inventar m.m. 19.690 20.000 21.189

Vedrligholdelse af programmer 11.407 10.000 12.942

Vestforbrænding affaldsgebyr 650 1.500 650

Diverse administration  2.403 1.000 -326

Administration i alt  214.050 211.000 214.217

19 Renteudgifter  
Renteudgifter 0

Renteudgifter i alt  0

20 Personaleudgifter
Gager 847.910 848.400 807.700

ATP arbejdsgiver 2.272 2.160 2.160

Financieringsbidrag Atp 1.876 5.000 1.691

Barsel.dk/C/O ATP 0 1.500 673

Personaleomkostninger 3.230 5.000 4.558

Personaleudgifter 855.288 862.060 816.782
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Specifikationer
Regnskab Budget Regnskab

21 MATERIEL 2016 2016 2015

Husleje 68.489 70.000 68.393

Vedligeholdelse  4.442 8.000 13.429

Forsikringer 410 400 410

Transport 18.171 18.000 17.041

Reparation/Service 2 kompressorer 17.983 0 0

Genoplivningsudstyr forsendelse 0 1.000 539

Genoplivningsudstyr vedligeholdelse 0 2.000 0

Materiel i alt 109.494 99.400 99.812

22 Kollektive forsikringer

DIF Kollektive forsikring 30.357 31.000 29.735

Dykkerforsikring a 93,00 685.146 685.146 684.200

Kollektive forsikringer 715.503 716.146 713.935
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23 Aktivitetspulje
UV-Rugby Columbia 0 0 100.000

Aktivitetspulje 0 0 100.000

24 Jubilæum fra egenkapital
Overført 0 -100.000

Udgifter 0 93.600

Jubilæum fra egenkapital 0 -6.400

2015 Hensat telefonpenge til 2016 -52.250

Udbetalt telefonpenge 52.250

0

25 Hensættelser  

Profiltøj 
Hensat 44.717 44.717

2013 Sporten -5.775 -5.775

2013 Bestyrelsen -20.930 -20.930

2014 Sporten -10.012 -10.012

2015 Profiltøj jubilæum -8.000 -8.000

2014 Reserveret finnesvømmerudvalget 5.000 5.000

2016 Udbetalt til Finnesvømmerudvalget -3.005

1.995 5.000

2013 DSF Jubilæum 2015 0 50.000
Overført til egenkapital 0 -50.000

0 0
Aktivitetspulje
2013 Hensat 150.000 150.000

2013 Børnedykkertræf -6.337 -6.337

2014 Jubilæumsblad -4.376 -4.376

2016 UV-Rugby U21 -18.000

2016 Teknisk Udvalg Fridykkerinst.kursus -10.000

2016 Fridykkerudvalget -20.000

91.287 139.287
Hjemmeside
2012 Hensat 0 250.000

2013 Udgift 0 -99.188

2014 Udgift 0 -145.094

0 5.718
Overført til egenkapital 0 -5.718

0 0
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Specifikationer
Regnskab Regnskab

2016 2015

Hensat til stævner
2012 Hensat 0 50.000

2014 NM UV-Rugby herrer 0 -27.540  

0 22.460
Overført til egenkapital 0 -22.460

0 0

2015 Hensat til database 200.000 200.000
2015 0 0

200.000 200.000

2015 Hensat telefonpenge til 2016 52.250 52.250
Overført til drift -52.250

0
 
2016 Hensat til stævner
UV-Foto VM 20.000

UV-Rugby VM 50.000

70.000

 
363.282 396.537
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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. 
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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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   64 



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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BUDGETFORSLAG 2017
 
Indtægter
Danmarks Idræts-Forbund 946.691
DSF Kontingent 2.130.000
Biblioteksstyrelsen 50.000
Overskud af salg 180.000

Indtægter i alt 3.306.691

Omkostninger
Udvalg
Ungdomsudvalget 148.600
UV-Jagtudvalget 60.500
UV-Rugbyudvalget 147.000
Finnesvømmerudvalget 60.000
Fridykkerudvalget 94.800
Arkæologiudvalget 6.400
Teknisk Udvalg 167.050
Teknisk Udvalg kurser 0
Biologiudvalget 10.000
Fotoudvalget 47.500
Kommunikationsudvalget
Kommunikation 105.000
Redaktion 73.500
Sportsdykkeren 227.700
Administration
Bestyrelsen 119.000
Øvrige udvalg og arb.grupper 191.500
Medlemsudgifter 64.000
Sekretariat 203.250
Personaleudgifter 882.512
Materiel 98.400
Forsikringer 686.453

Omkostninger i alt 3.393.165

Resultat -86.474

Fra egenkapitalen hensættes:

Teknisk Udvalg: Kursuspulje 50.620

Teknisk Udvalg: Trimix Adv. Instruktørkursus 27.900

Ungdomsudvalget: Ungdomslederseminar 15.000

UV-Rugbyudvalget: Landsholdstøj 40.000
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UNGDOMSUDVALGET
 

Møder
Udvalgsmøder 10.000
Arbejdsmøder 10.000  

20.000
Sekretariat
Telefon 12.000
Kontorartikler 500
IT 5.000

17.500
Sommerlejr uge 27
Ophold camp. 50.000
Forplejning 50.000
Rejse ledere 18.000
Transport udstyr 45.000
Deltagerbetaling -121.000
Bustransport 30.000
Intern transport 4.000
Brændstof både 4.000
Vedligehold materiel 5.000
T-Shirts 10.000
Præmier/Pokaler 1.000

96.000
Juniorlege 
Ophold/forplejning 18.000
Transport ledere 7.000
Materialeforbrug 500
Repræsentation 600
Præmier 1.000
Deltagerbetaling -17.000
 10.100

Juniortræf Silkeborg  
Ophold og forplejning 8.000
Transport ledere 5.000
Deltagerbetaling -8.000

5.000

 148.600
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UV-Jagtudvalget

Udvalgsmøder 5.000  

Sekretariat
Kontorartikler 1.000
Telefon 0

1.000
DSF Mesterskab
Udgift 30.000
Deltagerbetaling 50x500 -25.000
 5.000
Udtagelsesstævne
Udgift 10.400
Deltagerbetaling 18x300 -5.400
 5.000
Nordisk Mesterskab Norge  
Udgift 40.000
Deltagerbetaling   10x2000 -24.000
 16.000
EM Kroatien  
Udgift 40.000
Deltagerbetaling   4x5000 -24.000
 16.000

Udgifter Kredsformand
Kreds Sjælland 2.500
Kreds Fyn 2.500
Kreds Jylland 2.500

7.500

Battle of Copenhagen 2017  
Udgift 5.000

0
 5.000

60.500
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UV-RUGBYUDVALGET
Møder
Årsmøde 1.000
Udvalgsmøder 1.000
 2.000

Sekretariat: Porto, gebyrer 2.000

Dommere championchip. November 5.000

Dommer kursus 1. halvår 2016 5.000
 
Turneringer  
DM Herrer 5.000
DM Damer 5.000
Udstyrs vedligehold (Januar-december) 5.000
 15.000

Træningssamlinger Herrer (Jan-dec) 15.000

Træningssamlinger Damer (Jan-dec) 15.000

EM Herrer Budapest
Ophold og forplejning 0
Transport Danmark 0
Dommer 0
Deltagerbetaling 0

15.000
EM Damer Budapest
Ophold og forplejning 0
Transport Danmark 0
Dommer 0
Deltagerbetaling 0

15.000

Træningssamlinger U21 Herrer (Jan-dec) 15.000

Træningssamlinger U21 Damer (Jan-dec) 15.000

NM U21 Herrer og Damer (November)
Ophold og forplejning 0
Stævnegebyr 0
Transport  0
Deltagerbetaling 0
 25.000

Låneudstyr til klubber 3.000

147.000
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FINNESVØMMERUDVALGET

Udvalgets drift
Udvalgsmøder 2.000
Sekretariat og it 2.000

4.000

Finnesvømmerudstyr 5.000

Træningssamlinger/aktiviteter
Svømmehal og forplejning 4.000
Træner 2.000

6.000

DM
Ophold/forplejning 5.000
Transport ledere og dommere 5.000
Præmier 6.000
EL-tid/Svømmehal 12.000
Diverse materialer 1.000
Deltagerbetaling -10.000

19.000

Åbne Hollandske mesterskaber
Stævnegebyr 2.000
Ophold og forplejning 6.000
Transport nationalt 1.000
Transport internationalt 4.000
Deltagerbetaling -8.000

5.000

Elitesatsning
Elitesatsning 42.000
Deltagerbetaling -21.000

21.000

 

60.000
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FRIDYKKERUDVALGET

Udvalgsmøder
Transport og overnatning ifm. DM pool-møde 4.000

4.000

Fridykkerinstruktøruddannelse (pool)
Transport 4.000

DM Pool København, 40 deltagere
Halleje og forplejning 32.000
Egenbetaling 60% -19.200

12.800

Markedsføring, Strategi 10.000

2 Træningssamling på tværs af klubberne
Forplejning 4.000
Masterclass

Instruktørkørsel 2.000
Instruktørgodtgørelse 3.000
Hal-leje 5.000
Arrangør-transport 4.000

Deltager betaling 200/person/pr. gang -8.400
9.600

 
VM dybde
Stævnegebyr og ophold 40.000
Forplejning 8.000
Transport internationalt 20.000
Transport nationalt 8.000
Egenbetaling 60% -45.600

30.400

Inspirationstur og træningslejr
Samlet pris 6 deltagere 60.000
Egenbetaling 60% -36.000

24.000

94.800
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ARKÆOLOGIUDVALGET

Møder
Udvalgsmøder 6.000
Arbejdsmøder 0  

6.000
Sekretariat
Porto, kontorartikler 400
Telefon 0

400
Grundkursus 1 stk. inkl besøg på Moesgaard Museum  
Udgift 3.800
Deltagerbetaling -3.800

0
Bopladskursus  
Udgift 4.200
Deltagerbetaling -4.200

0

Vragkursus 1 stk. Efterår.
Udgift 5.000

-5.000
0

 
6.400
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TEKNISK UDVALG

Møder
Udvalg 30.000
Instruktørseminar 25.000
Instruktørtrænermøde 21.500
Arbejdsmøder 8.000
2 stk. juniortræner seminar / møde 4.000
Teknisk Instruktørseminar 4.000

92.500

Tæt-på

Sekretariat
Kontorartikler 1.000
Porto 500
Telefon 16.500
Repræsentation 3.500
EDB 4.000

25.500

Instruktørpleje 10.000
Instruktørudgifter 10.000

Klubservice
Afholdelse af decentrale optagelsesprøve 3.000
Opdatering af teoriprøver 3.000

6.000
Fornyelser
Indkøb af lærebøger 550
Nye kursuskasser 1.000

1.550
Fornyelser
Udvikling af specail certifikater 10.000
Profilbeklædning 1.500
Nordisk TC møde 20.000

31.500

Teknisk Udvalg 167.050
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TEKNISK UDVALG. KURSER

Instruktørseminar
Porto 2.000
Formøde 6.000
Repræsentation, gaver 28.500
Uforudsete udg. 900
Konf.gebyr+middag 171.400
Fordragsholder 29.000
Program m.m 5.700
deltagerbetaling -243.500

0

A-Kurses. 1* Instruktørkursus
Certifikater 450
Ophold 28.000
Instruktør transport 6.000
Instruktør godtgørelse 5.000
Mat.transp. 1.000
Fordragsholder 500
T-Shirts 450
Deltagerbetaling 6 * 5.000 -30.000
 11.400

B-Kursus. 2* Instruktørkursus
Undervisningmat. 1.000
Certifikater 450
Ophold 26.000
Instruktør transport 4.000
Kutter 10.000
Instruktør godtgørelse 5.000
Transport af materiel 1.000
Fordragsholder 500
T-Shirts 450
Deltagerbetaling 6 * 5.500 -33.000

15.400

Snorkeldykkerinstruktør 1*
Certifikater 900
Ophold 1.900
Instruktør transport 3.160
Instruktør godtgørelse 3.000
T-Shirts 900
deltagerbetling 12* 750 -9.000
 860

Snorkeldykkerinstruktør 1*
Certifikater 900
Ophold 1.900
Instruktør transport 3.160
Instruktør godtgørelse 3.000
T-Shirts 900
deltagerbetling 12 x 750 -9.000
 860
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TEKNISK UDVALG. KURSER

Snorkeldykkerinstruktør 2*
 600
Ophold 3.950
Instruktør transport 2.500
Instruktør godtgørelse 5.000
Transport af materiel 800
T-Shirt 600
Deltagerbetaling 8 x 1.300 -10.400
 3.050

Dykkerlederkurses
Ophold 5.200
Instruktør transport 2.500
Instruktør godtgørelse 3.300
Transport af materiel 1.000
deltagerbetaling 8 x 1.500 -12.000
 0
 
Dykkerlederkurses
Ophold 5.200
Instruktør transport 2.500
Instruktør godtgørelse 3.300
Transport af materiel 1.000
Deltagerbetaling 8 x 1.500 -12.000

0

Snorkeldykkerlederkurses
Ophold 3.100
Instruktør transport 2.000
Instruktør godtgørelse 3.500
Transport af materiel 1.000
Deltagerbetaling 8 x 1.200 -9.600
 0

Juniortrænerkursus
Instruktør transport 4.000
Instruktør godtgørelse 4.000
Certifikater 900
Svømmehal 3.000
Kontrol i klub 5.000
Deltagerbetaling 14 x 1000 -14.000
 2.900

Fridykkerinstruktørkursus
Instruktør transport 4.000
Instruktør godtgørelse 6.800
Ophold 15.000
Diverse 1.800
Deltagerbetaling 12 x 2.300 -27.600
 0
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TEKNISK UDVALG. KURSER

Certifikater 840
Instruktør godtgørelse 3.400
Instruktør transport 1.000
Forplejning 760
Deltagerbetaling 12 x 500 -6.000
 0

Vrag 2 Instruktørkursus
Certifikater 840
Instruktør godtgørelse 4.000
Instruktør transport 2.000
Ophold 12.560
Transport af materiel 1.000
Deltagerbetaling 12 x 1.700 -20.400
 0

Instruktørkursus 3*
Undervismat. 1.000
Instruktør transport 3.000
Ophold og forplejning 8.000

12.000

Crossover 
Instruktør transport 2.500
Instruktør godtgørelse 4.200
Materiel og benzin 1.000
Undervismat. og t-shirt 1.000
Certifikater 375
Indtægt -7.000

2.075
Crossover 
Instruktør transport 2.500
Instruktør godtgørelse 4.200
Materiel og benzin 1.000
Undervismat. og t-shirt 1.000
Certifikater 375
Indtægt -7.000

2.075

IT Kursus
Indtægt overført fra 2016 0
Udgift til kursus 0

0

De kurser der giver underskud tages fra en kursuspulje
Derfor bliver resultatet 0. og ikke et underskud på 50.620
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BIOLOGIUDVALGET
 
Møder
Udvalgsmøder 5.000

5.000

Koralrev teori   
Transport og forplejning 6.000
Materialer 2.000
Lokaleleje 2.000
Deltagerbetaling 10 deltagere -10.000

0

Kattegat Togt (3 dage i juli)  
Transport og forplejning 5.000
Leje af skib 20.000
Deltagerbetaling 10 deltagere -25.000

0

Klubarrangement (sidste weekend i august)  
 Transport og forplejning 4.000
Diverse 1.000

5.000

 
10.000
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FOTOUDVALGET

Møder
Udvalgsmøder 6.000

6.000
Sekretariat  
Kontorartikler 500
 500

 
Fototræf 500

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

15.500

VM 
Deltagergebyr 45.000
Transport 30.000
Henlæggelse foretaget i regnskab 2016 -20.000
Deltagerbetaling   2x2 -30.000

25.000

 47.500

Der er hensat egenkapitalen 20.000 i 2016 til VM i Mexiko 2017

88

  



KOMMUNIKATIONSUDVALGET
 

Kommunikationsudvalget

Møder
Gruppemøder 5.000

5.000
Sekretariat
Telefon og internet 2.500
IT vedligeholdelse 5.000

7.500
Hjemmeside
Teori og kvalitets prøve system 15.000
Arbejdsgrupper og fildeling 40.000
Udvikling af web 25.000
Hosting af web 12.000
DK hostmaster 500

92.500

Kommunikationsudvalget 105.000
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Redaktionsudvalget

Møder 28.000
Nordiske pressemøder 0

28.000
Sekretariat
Kontorartikler 4.000
Porto 1.500
Serverdrift 4.000
IT nyanskaffelser 1.000
IT vedligeholdelse 3.000

13.500
Fotoarbejde/Artikler m.m.
Artikler/kørsel 16.000
Artikler andre udgifter 14.000
Abonnement på blade 2.000

32.000

Redaktionen 73.500

Blad nr. 1
Trykning 24.500
Grafisk arbejde 20.500

45.000
Korrekturlæsning 1.100
Porto 25.600
Annonceindtægter  -45.000
Provision  11.250

37.950

Blad nr. 2
Trykning 24.500
Grafisk arbejde 20.500

45.000
Korrekturlæsning 1.100
Porto 25.600
Annonceindtægter  -45.000
Provision  11.250

37.950

Blad nr. 3
Trykning 24.500
Grafisk arbejde 20.500

45.000
Korrekturlæsning 1.100
Porto 25.600
Annonceindtægter  -45.000
Provision  11.250

37.950
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Redaktionsudvalget

Blad nr. 4
Trykning 24.500
Grafisk arbejde 20.500

45.000
Korrekturlæsning 1.100
Porto 25.600
Annonceindtægter  -45.000
Provision  11.250

37.950
Blad nr. 5
Trykning 24.500
Grafisk arbejde 20.500

45.000
Korrekturlæsning 1.100
Porto 25.600
Annonceindtægter  -45.000
Provision  11.250

37.950

Blad nr. 6
Trykning 24.500
Grafisk arbejde 20.500

45.000
Korrekturlæsning 1.100
Porto 25.600
Annonceindtægter  -45.000
Provision  11.250

37.950

Udgift Sportsdykkeren 227.700
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ADMINISTRATION, MØDER MM
Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder 40.000
CMAS Generalforsamling 15.000
DIF møder 4.000
Bestyrelsen til udvalgsmøder 6.000
Uforudsete møder 25.000
Møde i Sverige 5.000
Udstilling i Herning 10.000
Telefon 14.000
 119.000

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Repræsentantskabsmøde 105.000
Repræsentation/Gaver 5.000
Revision 45.000
CMAS Europa Flemming Holm 7.500
CMAS Søren Petersen 4.000
CMAS  TC Flemming Holm 10.000
CMAS Europa GA 10.000
EUF 2 møder 5.000
 191.500
Medlemsudgifter
Medlemskort 17.000
Medlemskort forsendelse 6.000
Klubrepræsentation 8.000
PR og Forsendelse af udstilling 15.000
Dobbelt medlemskab DSF 10.000
Foreningsbesøg 8.000
 64.000
Sekretariat
Husleje 82.000
Kontorartikler 15.000
Porto 10.000
Gebyrer 1.000
DR Medielicens 1.100
Forsikringer 15.000
Telefon 22.000
Kontingent DIF og CMAS 22.000
Kontingent CMAS Europa 2.500
Kontingent EUF 1.500
Vedligeholdelse IT, inventar m.m. 20.000
Vedligeholdelse programmer 10.000
Vestforbrændingen 650
Diverse administration 500
Medlemsdatabase 0
 203.250
Personaleudgifter
Gager 873.852
ATP arbejdsgiver 2.160
ATP Financieringsbidrag 1.500
Personaleomkostninger 5.000
 882.512
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MATERIEL

Materiel
Husleje 70.000  

Vedligeholdelse 8.000
Forsikring/Vægtafgift 400
Transport 18.000
Vedligehold genoplivning 2.000

98.400

FORSIKRINGER
Forsikringer
DIF kollektiv   29.453
DSF Dykkerforsikring 657.000

 686.453
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