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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2-2017
Godkendt
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.
Jesper Risløv
Været til messe i Sverige sammen med de øvrige nordiske lande. Det var et flot arrangement.
Der var deltagere med fra CMAS.
Der var samtidig Nordisk TC Møde. Bred enighed om at samarbejde om uddannelsen.
Danmark har gode bøger, Norge er nået langt med E-Læring.
Aftalen er at alle skal byde ind med noget.

Flemming Holm
Møde med TU om antallet af IT om problemer med antallet af M3’er. Snak om antallet
af certificeringer i DK m.m.
Møde sammen med Jesper og TU med det Svenske og Norske forbund i Stockholm om
samarbejdet mellem de nordiske TU’er.
Møde med formanden for CMAS om fridykning i CMAS

Stig Lyngby
Trykkeopgave på Trimix blade.
Set på strukturen i et andet forbund.

Pia Borneland
Prøvet at få en repræsentant fra Arkæologisk udvalg med til mødet, men uden held.

Ingelise Knudsen
Pr. 30. marts er der tilmeldinger til 13 arrangementer.
6 af arrangementerne er Teknisk Udvalg, som bruger online tilmelding.
7 øvrige arrangementer tilmelder på mail eller bare ved indbetaling.
Hvordan får vi gennemført at alle udvalg bruger online tilmelding.

4. Økonomiske beslutninger
4. 1. Status regnskab

Regnskab og budget

30.03.2017

Indtægter

Møde 03-2017
Budget
Aktuelt
236.012
1.600
1.893.408
0
42.494

946.691
0
2.130.000
50.000
180.000

Afvigelse
710.679
-1.600
236.593
50.000
137.506

2.173.514

3.306.691

1.133.177

-102
-4.884
0
588
4.034
-150
0
-109.590
0
0

148.600
60.500
147.000
60.000
94.800
6.400
167.050
0
10.000
47.500

148.702
65.384
147.000
59.413
90.766
6.550
167.050
109.590
10.000
47.500

1.073
8.461

105.000
73.500

103.928
65.039

109.478

227.700

118.222

33.878
60.806
35.187
65.277
144.440
20.546
656.469

119.000
191.500
64.000
203.250
882.512
98.400
686.453

85.123
130.694
28.813
137.973
738.072
77.854
29.984

Omkostninger i alt

1.025.507

3.393.165

2.367.658

Resultat

1.148.006

-86.474

-1.234.480

Danmarks Idrætsforbund
Samarbejdsaftaler
DSF Kontingent
Biblioteksstyrelsen
Overskud af salg

Indtægter i alt
Omkostninger
Udvalg
Ungdomsudvalget
UV-Jagtudvalget
UV-Rugbyudvalget
Finnesvømmerudvalget
Fridykkerudvalget
Arkæologiudvalget
Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg kurser
Biologiudvalget
Fotoudvalget
Kommunikationsudvalget
Kommunikation
Redaktion
Sportsdykkeren
Administration
Bestyrelsen
Øvrige udvalg og arb.grupper
Medlemsudgifter
Sekretariat
Personaleudgifter
Materiel
Forsikringer

Likvide midler

2.605.766

Bladpuljens fordelingsudvalg har givet distributionstilskud til Sportsdykkeren 2017.
Det foreløbige beregnede tilskud er i 2017 på kr. 49.484,65.
Tilskuddet er udregnet i forhold til oplysningerne i vores ansøgning.
6 numre med et gennemsnit på 32 sider pr. blad i 2016. I alt udsendte vi 40542 blade i 2016.
Så hvis vi ikke udsender de blade som svarer til det antal der er søgt penge til så bliver det
modregnet i 2017 tilskuddet.
Flere udvalg har foreløbig kun indtægter. Tilmeldinger.
Sportsdykkeren har et overtræk på porto Blad nr. 1.
Der er endnu ikke indgået annonceindtægter for blad nr. 1, så det er svært at sige hvor stort
underskuddet bliver.
Beslutning møde 03-2017: Godkendt
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. UV-Rugbyudvalget. Ansøgning til aktivitetspljen. EM Finland.
EM i Finland 26/6 - 1/7 2017
UV-Rugbyudvalget søger hermed om penge fra aktivitetspuljen til EM i Finland, som afholdes fra 26/6 til 1/7 2017,
som netop er blevet tildelt Finland efter kamp mod Danmark om at arrangere dette, da Ungarn er sprunget fra i
sidste øjeblik. Vi havde ellers håbet, at det ville blive i Danmark, så vi kunne have sparet nogen omkostninger og
været på hjemmebane. Pt. går vi i overvejelser, om vi skal søge VM i 2019.
Budgettet for turneringen er vist nedenfor:
Omkostningstype
Tilmeldingsgebyr CMAS
CMAS spillerlicenser
Fly tur/retur - København/Helsinki
Transport til/fra København
Transport i Helsinki
Hotel 16 personer
Middagsmad i 7 dage

Beløb Kommentar
22.500 3.000 EUR pr. hold
1.500 Skønnet beløb
16.000 1.000 pr. person
5.000 Skønnet beløb for jyder og fynboer
3.000 Skønnet beløb
60.644 jf. arrangørstilbud
16.800 150 pr. mand pr. dag

Pr. hold

125.444

Både for damer og herrer

250.888

I arrangørstilbud for hotel er der inkluderet morgenmad, aftensmad og og transport fra hotellet til svømmehallen,
så vi har valgt dette, da alle atleterne skal bo der samlet, og at det er til en fornuftig pris. Der udtages 15 spillere
og 1 træner pr. hold. Det er planlagt, at vi rejser søndag 25/7 og hjem søndag 2/7.
Forberedelse:
Herrerne har afholdt træningssamlinger i december 2016, januar 2017 og marts 2017 og skal holde
træningsweekend i maj 2017 i Oure, træningskampe mod det tyske herrelandshold i 10-11 juni 2017, træning
17/6 2017. Der har gennemsnitligt været 30 deltagere, så der er kamp om pladserne.
Damerne skal deltage ved cup som en del af forberedelserne til EM, og får besøg af damehold fra Sverige og

muligvis Norge. På dameholdet forsøges der på at udvide truppen med de tidligere U21 spillere og håbet er at få
1-3 af disse spillere med til Finland.
Målsætningen:
Både herrerne og damernes målsætning er en medalje.
Ansøgningsbeløb:
Vi søger om 50% af omkostninger ovenfor.
Vi ser frem til at høre fra jer og i er altid velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Jonas Hoff
Formand rugbyudvalget
Jonashoff@gmail.com / 22426343

Søren Nielsen
Kasserer for rugbyudvalget
sorenn@outlook.dk / 26816498

Beslutning møde 03-2017: Der gives 15.000 fra aktivitetspuljen udover det som fremgår fra det
godkendte budget.
Ansvarlig: Jesper Risløv

4.3. Fridykkerudvalget. Ansøgning til aktivitetspuljen. EM Poolfridykning CMAS
Bilag 1. Budget og redegørelse.
Fridykkerudvalget ønsker at ansøge om at få andel i aktivitetspuljen til følgende aktivitet, EM i
poolfridykning CMAS.
Aktiviteten indgår ikke i vores budget, da vi ved læggelsen af budgettet dels ikke var bevidste om hvorvidt
der ville være et EM i poolfridykning eller om der ville være dansk opbakning til dette arrangement.
Vi besluttede i udvalget at udbyde dette stævne og hvis 3 meldte sig på banen og var kvalificeret, så ville vi
søge aktivitetspuljen.
Formålet med at sende atleterne til EM i poolfridykning CMAS er at få indblik i hvordan og hvor meget
CMAS er kommet frem i konkurrencefridykning igen, samt at kunne få en evaluering fra disse udsendte
atleter om, hvad poolfridykning i CMAS er idag. Denne evaluering kan også hjælpe os med at finde ud af
hvordan og hvor meget CMAS skal fylde i Dansk Fridykning. Vi ser gerne at kunne rumme begge
organisationer, så vi ønsker at få indblik i, hvor disse organisationer overlapper hinanden og hvor de
adskiller sig, og særligt atleternes oplevelse – ”hvordan er det at være til CMAS stævne vs. AIDA stævne?”.
På den måde kan vi lave konkrete guidelines til klubberne, hvordan de skal træne så de kan beherske begge
slags konkurrencer og mere frit kan vælge mellem stævner i løbet af året. Det kan også gøre os bevidste
om, hvad vi skal investere i her i Fridykker DK for at fremme begge organisationer.
Alle 3 atleter som er kvalificeret og ønsker at tage af sted er på højt internationalt niveau.
Henrik Henrichsen er kvalificeret på baggrund af 16x50 (længdedyk 50 m 16 gange på kortest tid). Her var
Henrik blot 40 sek fra verdensrekorden, og er i klar top 5 i verden.
Anette Rafen Ottzen er kvalificeret i sine længdedyk både uden og med finner. Anette vandt til AIDA VM
Poolfridykning en bronzemedalje for et dynamisk dyk på 210 m. Vi tror på at Anette har gode
medaljechancer i begge de dynamiske discipliner.

Mikkel Branth er kvalificeret på sit længdedyk uden finner som er en disciplin Mikkel er blevet meget sikker
i. Han har dykket 150 m og hans formkurve er opadgående. Så vi tror på at Mikkel kan tage en medalje i
den disciplin på en god dag – og vi støtter op om den fortsatte udvikling dertil.
Budget:
Se vedlagte ansøgning fra atleterne

Ansøgning til CMAS EM Pool 2017
Anette Rafen Ottzen:
Anette er kvalificeret i både DYN og DNF med dyk der sikrede finalepladser og en bronzemedalje ved sidste års AIDA
Pool VM. Desuden oplever Anette i en positiv udvikling i STA hvor konkurrencedykkene ligger nu over 5 min og har
allerede budt på flere PB’ere i år.

“Jeg er meget fokuseret på min udvikling inden for især Dynamisk i denne sæson - formen er lige dér hvor
den skal være - og jeg har et ønske om at se hvor langt jeg kan komme.”
DYN:
DNF:
STA:

210 meter
156 meter
5 min 20 sek

AIDA World Championship, Turku, Finland 2016
AIDA World Championship, Turku, Finland 2016
DM i Fridykning, Århus, 2017

Henrik Henrichsen
Henrik en af verdens absolut stærkeste fridykkere i CMAS disciplinen 16 x 50 meter. Her holder han en flot men
desværre uofficiel dansk rekord da den blev lavet til et AIDA stævne. Henrik er aktivt udøvende inden for
finnesvømning og har interesse i at prøve kræfter med CMAS disciplinen 100 meter apnea.

“Jeg vil gerne konkurrere mere, og selvfølgelig få en officiel rekord i 16x50 meter med hjem i bagagen.”
16 x 50 :
DYN:
DNF:
STA:

11 min 53 sek
115 meter
101 meter
6 min 03 sek

Long Night of Apnea, Berlin, 2014
Long Night of Apnea, Berlin, 2014
DM 2015
DM 2015

Mikkel Branth
Mikkel er kvalificeret i disciplinen DNF som er hans absolut bedste disciplin. Mikkel var sidste sæson en af dansk
fridyknings mest stævneaktive atleter. Det har resulteret i en positiv udvikling hvor han formåede at opnå sine
absolut bedste resultater i flere discipliner
både i pool og i dybde. Mikkel er desuden også aktiv inden for finnesvømining og er ligeledes interesseret i at
prøve kræfter med CMAS disciplinen 100 meter apnea.

“Organisering af sporten samt sportens fremtid har min store interesse, endvidere glæder jeg mig meget
til at prøve kræfter med disciplinen DYN med bifinner.”
DNF:
DYN
STA
50 M AP:

150 meter
137 meter
5 min 31 sek
18.81 Sek

AIDA World Championship, Turku, Finland 2016
Finske mesterskaber 2016 - 164 meter DM 16 (Touch)
AIDA World Championship, Turku, Finland 2016
DM Finnesvømning 2016

Træning frem til EM:
Da vi er medlemmer af samme klub, er vi så heldige at kunne træne sammen op til EM. Det vil give os mulighed for
at fokusere på fælles mål, motivation og styrke hinandens vilje til at lykkedes.
KFK stiller, ud over den almindelige træning (onsdag og fredag), hver tirsdag træning til rådighed for

konkurrenceholdet. Derudover har Solrød Dykkerklub tilbudt at stille svømmehal til rådighed i op til 3 timer hver
lørdag. Kombineret giver dette os de bedste muligheder for at differentiere træningen til de forskellige discipliner.
KFK vil i foråret afholde 2 små konkurrencer, hvor vi alle 3 stiller op for at få den fornødne konkurrencetræning.

Vores ønsker til udvalgets arbejde frem mod EM:
Vi forventer at udvalget sørger for licenser til deltagelse i CMAS stævner. Og at udvalget holder os opdaterede med
information fra stævnearrangører samt evt. regelændringer.
Vi ønsker, hvis det er muligt, at Fridykkerudvalget støtter op omkring søgning af sponsorer med f.eks.
medieeksponering eller netværk.

Budget til CMAS EM Pool
Stævnegebyr, overnatning osv. (740 euro)

5550 DKK

Flybillet
Transport
Tøj

2500 DKK
500 DKK
1000 DKK

I alt

9550 DKK

3 Personer x 9550 DKK
40% Egenbetaling

28 650 DKK
11 460 DKK

60% Støtte

17 190 DKK

Beslutning møde 03-2017: Godkendt med 15.000 fra aktivitetspuljen.
Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager
5.1. Fridykkerudvalget. Godkendelse af ny formand.
Camilla Salling Olsen
Palnatokesvej 36, 1. TH
Postnr./By: 5000 Odense C
Telefon: 20405658
E-mail: csallingolsen@gmail.com
Motivation: Min motivation i udvalget er dels at lette arbejdet om de arbejdstunge,
administrative opgaver, samt iværksætte nye tiltag, der kan få sporten i vækst. Jeg vil anvende
mine tillærte kompetencer på kandidatspecialiseringen – Konkurrence og Eliteidræt i arbejdet
med at få styret konkurrencefridykning i vejret. Jeg ønsker at skabe en konsistent udvikling af
fridykning i Danmark, og jeg har lyst til at skabe de bedste rammer for at de danske fridykkere kan
dyrke sporten på højt niveau, i gode og sikre rammer.

Beslutning møde 03-2017: Godkendt
Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. Teknisk Udvalg. Implementering af Fridykkerinstruktør uddannelse
Bestemmelser for uddannelse af fridykkerinstruktører
Lektionsplanerne for fridykkerinstruktøruddannelsen er Teknisk Udvalgs anbefalede program for teori- og
praktiklektionerne til alle 4 moduler af fridykkerinstruktører. Uddannelsens 4 moduler er trinvis mere
krævende og omfattende for de kommende instruktører. Hver del 2-modul bygger videre på del 1-modulet
som således skal være gennemført før del 2 kan påbegyndes.

Fridykker instruktøruddannelse
Pool 1

Dybde 1

- Klubtræning af børn og
voksne

- Klubtræning af børn og
voksne på dybder af 0m - 30m

Pool 2

Dybde 2

- Konkurrence / elite
undervisning

- Dybere end 30m samt
konkurrence / elite

Forudsætninger
Følgende skal være opfyldt før Pool 1 instruktørkursus kan påbegyndes:
Forudgående erfaring
1. Minimum 18 år (16-18 år hjælpeinstruktør)
2. Bassinlivredderprøven
3. Fridykkererfaring fra DSF Pool 1 uddannelse eller svarende til SSI2 eller AIDA3 med
minimum 6 mdr erfaring i poolfridykning
Færdigheder
1. Svømme 400 meter
2. STA 3 minutter
3. DYN 55 meter

4. DNF 30 meter
5. ABC prøven (tage ABC udstyr af og på igen, på bunden af et min 3,5 m dybt
bassin)
Følgende notation anvendes:
●
●

“FIP1T1” for FridykkerInstruktør, Pool del 1, Teori 1
“FIP1P1” for FridykkerInstruktør, Pool del 1, Praktiklektion 1

Bilag 1. Bestemmelser. Fridykkerinstruktør POOL 1
Bilag 2. Lektionsplaner. Fridykkerinstruktør POOL 1
Bilag 3. Bestemmelser. Fridykker POOL 1
Bilag 4. Lektionsplaner. Fridykker POOL 1
Bilag 5. Vejen til instruktør – Midlertidig
Bilag 6. Vejen til instruktør – Permanent
Beslutning møde 03-2017: Delvis Godkendt men Lektioner om AIDA skal revideres.
Ansvarlig: Flemming Holm

5.3. VM i 2019 UV Rugby
Der er sendt ansøgning til CMAS om afholdelse af VM i Danmark.
Beslutning møde 03-2017: Godkendt
Ansvarlig: Jesper Risløv

