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4  DSF-undersøgelse 
 Indledning 

 

INDLEDNING  
 

Denne rapport bygger på en undersøgelse blandt DSF’s medlemsforeninger og har til formål at beskrive klubberne i 

forhold til medlemssituation, trænernes uddannelsesniveau, og klubbernes aktiviteter. Derudover har den til formål 

at tegne et billede af klubbernes brug af DSF og formændenes holdning til DSF.  

 

Formændene er inviteret på baggrund af kontaktinformation fra Centralt Forenings Register (CFR) og DSF’s egne 

registre. Spørgeskemaet er blevet besvaret i perioden fra den 10. januar til den 6. februar, i hvilket tidsrum to rykkere 

blev sendt ud. 

I alt er 146 formænd blev inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse på baggrund af et foreningsudtræk 

over sportsdykkerklubber i CFR. 97 formænd har gennemført undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 66 pct. 

Kigger man på de officielle medlemstal (seneste opdatering er fra 2017), er der i alt 8141 sportsdykkermedlemmer 

registreret i CFR. Det samlede medlemstal for de foreninger, der har besvaret denne undersøgelse, repræsenterer 

6117 medlemmer svarende til 75 pct. af medlemmerne i DSF.  

 

Rapporten er delt op i tre dele:  

 

Del 1 indeholder en række kvantitative analyser, der beskriver sportsdykkerforeningerne blandt andet i forhold til 

medlemstal, klubbernes faciliteter, klubbernes instruktører og aktiviteter. 

 

Del 2 indeholder en kortlægning af klubbernes brug af DSF’S sekretariat.  

 

Del 3 indeholder formændenes besvarelser af en række åbne spørgsmål om deres syn på DSF. For disse gælder det, 

at formændenes kommentarer er blevet komprimeret, samt korrigeret for sprog- og slåfejl, men ellers fremstår 

formændenes pointer og budskaber uredigeret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  DSF-undersøgelse 
 Opsamling del 1 

 

DEL 1: KLUBBERNE I DSF 

 

OPSAMLING DEL 1 
 

o Gennemsnitligt har de deltagende foreninger 63 medlemmer.  

o Flaskedykning er den aktivitet, der tilbydes af flest klubber, og det er også den disciplin, flest medlemmer 

dyrker.  

o 63% af de deltagende foreninger har gjort brug af DSF’s tilbud indenfor de seneste 3 år.  

o Der er i gennemsnit 14 medlemmer pr. instruktør 

o 11% af foreningerne har ingen instruktører.   

o 72% af klubberne har råderet over klubhus/egne lokaler.  

o Der er stor forskel på, hvad og hvor meget klubberne tilbyder af aktiviteter.  

o 23% af klubberne tilbyder ikke faste træningstimer/undervisningstimer. 

o 83% af formændene vurderer, at ”Sportsdykkeren” bliver læst af klubbens medlemmer.  

 

MEDLEMSTAL 
 

Den mindste klub, der har besvaret undersøgelsen, har 5 medlemmer, mens 4 af foreningerne i undersøgelsen angiver 

at have over 150 medlemmer. Gennemsnitligt har de foreninger, der indgår i undersøgelsen 63 medlemmer. 

Gennemsnitligt har alle sportsdykkerforeninger registreret 54 medlemmer i CFR, der er således en tendens til, at de 

større klubber i lidt højere grad har gennemført undersøgelsen.  

 

 
 

 

51% af foreningerne i undersøgelsen har et medlemstal mellem 25 og 74.  
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 Aktiviteter i klubberne 

 

Til sammenligning har en gennemsnitlig forening, på tværs af alle specialforbund i DIF 215 medlemmer, hvilket giver 

en indikation på, at foreningerne i sportsdykkersporten typisk er mindre.  

 

AKTIVITETER I KLUBBERNE 
 

Nedenstående tabel er en oversigt over, hvor stor en andel af foreningerne, der tilbyder forskellige aktiviteter. 87% af 

de deltagende foreninger tilbyder flaskedykning, hvor kun 7% tilbyder finneapparats-svømning.  

 

 
 

 

 

 

Nedenstående er en oversigt over, hvor mange procent af medlemmerne fra de deltagende foreninger, der dyrker de 

forskellige aktiviteter:  

 

Aktivitet Andel af de totale medlemstal 

Flaskedykning 55% 

Fridykning 13% 

Undervandsjagt 12% 

UV-Rugby 11% 

Undervandsfoto 8% 

Finneapparats-svømning 2% 
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7  DSF-undersøgelse 
 Klubbernes brug af DSF’s aktiviteter/tilbud 

 

KLUBBERNES BRUG AF DSF’S AKTIVITETER/TILBUD 
 

61 (63 %) af de deltagende foreninger har indenfor de seneste 3 år gjort brug af DSF’s tilbud/produkter/aktiviteter.  

59% af dem angiver, at det har været i forbindelse med uddannelse/kurser. 13% har været i forbindelse med DM.  

Derudover bliver følgende nævnt, som aktiviteter/tilbud foreningerne har gjort brug af fra DSF:  

 

o Sommerlejr 

o Junioraktiviteter 

o UV-rugby 

o Forsikring 

o UV-jagt 

o Købsaftaler, såsom gas, flasker, mm.  

o Certifikater 

o Repræsentantskabsmøde 

o Webbutik 

o Vi har haft besøg af DSF’s ungdomsudvalg for at give en intro til, hvilke ting DSF arbejder med på landsplan. 

 

 

I de foreninger, der ikke har gjort brug af DSF’ tilbud de seneste 3 år, er formændene er blevet spurgt ind til, hvorvidt 

de har konkrete årsager til, at de ikke har gjort mere brug af DSF’s tilbud. Det svarer 32% ja til. Nedenstående er en 

oversigt over disse årsager:  

 

o De fleste aktiviteter udbudt af DSF er på Sjælland.  

o Vi søger det nære fællesskab, og vil gerne bare på ture internt i klubben.  

o Jeg har ikke hørt om relevante tilbud.  

o Der bliver ikke gjort nok reklame for, hvad DSF udbyder.  

o Der er for lidt til UV-jægere.  

o Der er ikke så mange fridykker relevante aktiviteter.  

o Der er ikke interesse fra klubbens medlemmer.  

o Vi har ikke nok til undervisning indenfor CMAS. De få vi har, henvises til PADI-centre, hvor man kan tilbyde det 

samme for en bedre pris.  

o DSF har ikke tilbud til vores gruppe af dykkere, da de ikke tilgodeser flaskedykning, og bruger deres midler og 

energi til andet, der ifølge os hører til i et svømmeforbund,  

o Der er for meget politik i det til, at det var muligt at gennemføre i praksis.  

 

INSTRUKTØRER 
 

Der er i alt 452 instruktører i de deltagende foreninger. Af dem har 63% en uddannelse fra DSF og 43% en uddannelse 

fra anden udbyder.  Der er en tendens til, at jo større klubberne er, jo flere uddannede instruktører har de. 

Der er i gennemsnit 14 medlemmer pr. instruktør. 11% af klubberne angiver, at de slet ikke har nogle instruktører. 

 

 

 



8  DSF-undersøgelse 
 Faciliteter 

 

FACILITETER 
 

KLUBLOKALER 

72% af foreningerne har fast råderet over klubhus/egne lokaler. De resterende har enten ikke et lokale, eller også 

angiver de, at de kun har et lokale til opbevaring af ting. 

 

TRÆNINGSTIDER  

Gennemsnitligt tilbyder klubben 17 faste træningstimer/undervisningstimer ugentligt. Der er dog stor variation 

mellem klubberne, da 23% af klubberne ikke tilbyder faste træningstimer/undervisningstimer, og 4% tilbyder over 

100 timer fast.  

 

Faste træningstimer ugentligt Andel klubber 

0 timer 23% 

1-5 timer 58% 

6-10 timer 8% 

Over 10 timer 11% 

 

83% af klubberne tilbyder andre aktiviteter såsom dykkerture, klubaftener, mm. 

Af disse er det meget forskelligt, hvad de tilbyder udover de almindelige træningstider. Nedenstående er forskellige 

bud på andre aktiviteter (timeantallet er pr. måned):  

 

o 10 timer til ugentlige klub aftener. Dykkerture er efter behov 

o 12 timers klubaften med hygge og praktiske ting som vedligehold af udstyr 8 timers svømmehal med træning  

o 2 timer i forbindelse med fredagscafé, 1. fredag i måneden. Sporadisk er der halsvægt-workshops i forbindelse 

med optag af nye fridykkere. 

o 2-100t/md: Ad hoc dykkerture, klubaften og svømmehal en gang ugentligt 

o 4 timer for gennemsnitligt 2 dykkerture 

o 40 - 100 timer afhængigt af sæsonen. Klubaften 2 gange ugentligt I forbindelse med svømmehal (2 X 1:20 timer). 

Dykkerture året rundt når vejret er til det, men som udgangspunkt fast/mindst 2 gange ugentligt. Mindst en årlig 

rejse i Skandinavien og ofte fællestur sydpå. Flere weekendture i Danmark og Sverige. 

o 5 timer månedligt 

o 5-6 officielle dykker aktiviteter pr/mdr. 

o April til oktober dykkes der onsdag aften ca. 3 til 4 timer pr. gang = 15 til 16 timer pr. måned. I samme periode har 

vi klubture / bådture ca. 2 om måneden = 2 x 9 timer = 18 timer pr måned. Dertil har vi nogle weekendture og 

omkring helligdage. Gennemsnit = 12 timer pr. måned. Vinterhalvåret (januar til april) Uddannelse 4 timer pr uge                                 

= 16 timer pr. måned 

o Ca. fire dykkerture i gennemsnit om måneden. Dykkerferier deltager omkring syv-otte medlemmer i. Klubaftner 

har vi lidt sporadisk over året. Primært til vedligeholdelse af klubbens materiel. Omkring fire aftener. 

o Ca. tal for dykkerture og klubaftener. Sommer: 40 timer (dyk hver weekend + onsdag aften-dyk).  Forår/efterår: 

30 timer (dyk hver weekend + ugentlig klubaften). Vinter: 18 timer (dyk hver anden weekend + ugentlig 

klubaften) 

o De sidste spørgsmål har været irrelevante. Vi er strikket helt anderledes sammen. Vi har to store fælles ture om 

året. Derudover 3-4 mindre ture. Det er også her dygtige lærer fra sig. Vi har om vinteren adgang i svømmehal 
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 Faciliteter 

 

hver 3. uge. Der er folk, der er uddannet i andre relevante sammenhænge. Vi er ikke flaskedykkere. Forholdene 

omkring sikkerhed er anderledes. 

o Det er ikke til at svare på, og varierer naturligvis meget gennem året. Vi har masser af dykkerture. Vi har 

julefrokost og sommerfest. Vi afholder en del kurser. Vi har dog ikke egentlige klubaftner i traditionel forstand 

(med øl og røverhistorier), men mødes i svømmehallen/saunaen. 

o Det er svært at sige. Der er ikke sat timer på hvor længe en klubaften tager. Ligeledes er det heller ikke til at sige 

hvor længe en dykkertur tager, da denne kommer an på destination. Det varierer også af, hvor længe klubbens 

UV-jægere er afsted f.eks. efter årstid og temperatur. Men der tilbydes vel omkring en 30-45 timers aktiviteter 

når transport til og fra steder mv. indregnes 

o Dykkerture hver weekend 

o Dykkerture, klubaftener, foredrag, events, rejser  

o En klub aften pr. mdr. Medlemmerne arrangerer selv klubture mindst en pr. mdr. 

o Fast hverdagsaften, weekendture ved behov.  

o Fast ugentlig klubaften samt svømmehal ons- og lørdage. Dykkerture er lidt i forhold til sæson. I højsæson flere 

gange om ugen 

o Faste klubaftener, strand og båddyk flere gange ugentligt 

o Fyraftens dyk hver 2 uge ca. 8 timer. Svømmehal hver uge 8 timer 

o I vinterhalvåret er der 8 trænings-timer i svømmehallen, og 4 timer i klubben. I sommerhalvåret dykker vi hver 

eneste gang muligheden byder sig, og vi har 4 timer i klubben. 

o Hvis der er interesse for det, og når medlemmer har lyst til det. Vi har ikke en fast ugedag, kun fast svømmetid 

om lørdagen  

o Om vinteren træner vi i svømmehal og bygger harpuner hver onsdag fra oktober - april fra 18.00 - 22.00. forår, 

sommer, efterår så stiger tallet jo væsentligt. Der er vi ude flere gange om ugen, hvor de mindre øvede lærer af 

de mere erfarne, weekendture og alt det andet oveni. Foredrag og meget andet. Klubmøder ved stranden. Det 

bliver til mange timer om måneden.  

o Klubaften 1 gang om ugen i 3 timer=12. Svømmehal 2 gange 1 time om ugen=8. Fyraftensdyk hver tirsdag ca 3-

4 timer om ugen=12. Weekend tur 2 gange om måneden a 8 timer=16. Fæles spisning 1 gang om måneden=3. I 

alt 51 timer om måneden 

o Klubaften 3 timer/ugefast dykkeraften om ugen + endagsturer og forlænget weekendture til Sverige og Norge. 

Vi har også en uges Norgestur og næsten hvert år en udlandstur til f.eks. Egypten. 

o Klubaften hver uge 4 t. Flere dykkerture hver uge 10 t. Navigationsundervisning efter behov. Førstehjælp efter 

behov  

o Klubaften torsdag mellem20-22. Dykkerture aftales 2-3 dage om ugen 

o Klubaftener omkring 2 timer. Dykkerture: Afhængigt af vores turplan for en sæson og tilmeldinger til disse. Kan 

ikke sætte lige på tiden. Juniorer: dykkerture, sommerlejr mv.   

o Klubtur en gang om måneden - typisk fra kl. 8 - 16 - altså 8 timer + klubture, som medlemmer slår op på 

hjemmesiden og vores facebookside. Klubaften en gang om måneden 19-22 (3 timer). Herudover 

generalforsamling, juleafslutning, sommerfest, oprydning/rengøring mm i klubhus inden for og uden for, 

rensning og kontrol af flasker (2-3 aftener i starten af året). Klubtur i en uge til Norge hvert år i september.  

o Lige så mange som medlemmerne selv vil lave og stå for 

o Medlemmerne bestemmer selv hvor ofte de mødes. Klubben sørger for faciliteter. 

o Vi prøver at holde fast i faste arrangementer, men det er som regel kun de der står for arrangementet, som 

kommer. 

o Svømmehal i vinterhalvår hver søndag 1 timer. Klubaften 1 time hver onsdag i vinter, og dykkerture hver onsdag 

3 timer i sommerhalvår - hvis nok deltagere 

o Ture: flaske, Uv jagt, fridykning, klubaftener mm.8 t månedligt 
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 Sportdykkeren 

 

o Vi har en klubbåd, der står alle medlemmer til rådighed, så hvis der er nogle der vil lave en tur, kan de bare lave 

en, ellers prøver bestyrelsen på at samle folk til en Norges-tur en gang om året 

o Vi har fast klubaften hver onsdag i sommerhalvåret, hvor der dykkes. Tidsmæssigt er det forskelligt alt efter 

spottet. Klubaften hver tirsdag hele vinteren, hvor der dykkes, typisk 1 times tid. fælles spisning efterfølgende. 

Svømmehal hele vinteren hver onsdag. Varighed 1 time. Dykkerture arrangeres autonomt af klubbens 

medlemmer via Facebook-side. Fast flaskedykkertur til Lysekilde og fast UV-jagt tur til Norge. Deltagelse i 

Kredsjagt for 2-3 UV-jægere.2 unge flaskedykkere er under uddannelse og i svømmehal hver onsdag. – Padi-

uddannelse. Uddannes af egen instruktør. 

 

OPSAMLING 

 

Foreningerne har forskellige former for aktiviteter udover træningstiderne. Men følgende går igen:  

o Klubaftener i forskelligt omfang.  

o Dykkerture 

o Weekendture.  

 

SPORTDYKKEREN 
 

83% af formændene vurderer, at ”Sportsdykkeren” bliver læst af bestyrelse og medlemmer.  

De formænd, der vurderer, at ”Sportsdykkeren” bliver læst, er blevet bedt om at angive, hvorvidt de mener, bladet er 

vigtigt. Hertil svarer 72%, at de mener, bladet er vigtigt.  

 

Nedenstående er årsager til, at ”Sportsdykkeren” er et vigtigt blad: 

 

o Gode artikler med generel info og spændende læsning 

o Den bedste form for talerør fra DSF til medlemmerne.  

o Giver god information om, hvad der rører sig på området.  

o Det er et samlende medie for forbundets aktiviteter.  

o For mange medlemmer er det et ”fysisk bevis” på, at Dansk Sportsdykker Forbund ”lever”.  

o Man føler som medlem et tilhørsforhold. Vores juniorer synes, det er ”sejt” at få.  

o Bladet er flot, og der er rigtig gode artikler. Det ligger fremme i stort set alle hjem, og vores juniorer viser det 

stolt frem til kammerater.  

o Det er det eneste dykkerblad på dansk. 

o Det er en mulighed for forbundet for at kommunikere til medlemmerne, hvad forbundet kan, vil og gør.  

o Det er et fint blad, men det er lidt for tek-fikseret. Det ville være rart med mere fokus på dykkerevents.  

o Mange af vores medlemmer er ikke online, så det er gennem bladet, de henter deres nye viden.  

o ”Sportsdykkeren” er det sidste danske trykte dykkerblad. Det har stadig en relevans for vores medlemmer, 

og hvis det bliver et nyhedsbrev, vil det blive et i mængden af nyhedsbreve, man bare ”swiper” forbi i en travl 

hverdag.  

o Det giver en god føler for, hvad der sker i de andre klubber.  

o Gode orienteringer om grej, dykkeroplevelser samt advarsler. 

o Det er vigtigt, at medlemmerne får en klar oplevelse af, at de er medlem af en stor og aktiv landsdækkende 

organisation. Det er vigtigt, at medlemmerne gøres opmærksom på, at de er medlem af Danmarks 

Idrætsforbund.  
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 Opsamling del 2: 

 

o En elektronisk udgave ville være fint. Måske med en enkelt trykt udgave pr. år, eksempelvis en særlig 

juleudgave.  

o Det fungerer bedre som blad end som web-version. Heldigvis var det uden held, da DSF forsøgte at gøre det 

web-baseret.  

o Det er i stor grad DSF’s ansigt udadtil, og et ansigt vi kan være stolte af. I forhold til diskussionen om, hvorvidt 

det skal være trykt/digitalt, er jeg ikke afklaret. Bladet er urimelig dyrt på årsregnskabet, men jeg tror ikke, 

ligeså mange ville få det læst digitalt.  

o Medlemmer som ikke bruger forbundet føler, at de også får noget for deres medlemskontingent.  

 

 

Af de formænd der mener, at ”Sportsdykkeren” ikke er vigtig, angives nedenstående som grunde til dette:  

 

• Indholdet viser ikke forbundets aktiviteter, der mangler artikler fra deltagere i aktiviteterne, og der må gerne 

komme mere reklame for kommende aktiviteter. Bladet afspejler ikke forbundet, det sælger ikke forbundets 

aktiviteter. Man kunne efter min opfattelse spare en del ved at gøre det til et digitalt blad.  

• Af information synes jeg kun, at det er info fra TU, der er vigtigt. Vi er medlemmer af DSF på grund af 

forsikringerne, de fleste ville læse udvalgte artikler digitalt i stedet.  

• Mange reklamer og meget ”lånt materiale” 

• Kunne lige så vel et online nyhedsbrev omkring DSF specifikke ting. Jeg har ikke brug for reklamer for grej 

mv., og dykkerhistorier.  

• Jeg bladrer det mest bare hurtigt igennem. Hvis der er en spændende artikel, læser jeg den.  

• Det er som organisation ikke vigtigt for os. Men det er nok det væsentligste talerør, DSF har. Jeg synes, det er 

et godt blad, og vi bliver i klubber inspireret af artikler. 

 

DEL 2: KLUBBERNES BRUG AF DSF’S SEKRETARIAT 
 

OPSAMLING DEL 2:  
 

o 67% af klubberne har gjort brug af DSF’S sekretariat indenfor de seneste 3 år.  

o 74% af de klubber angiver, at de i høj grad eller meget høj grad var tilfreds med servicen.  

o 42% af klubberne har indenfor de seneste 3 år handlet i Forbundsbutikken.  

o 38% af formændene angiver, at de har deltaget i DSF’s årsmøde 1 eller flere gangen indenfor de seneste 3 år. 

Det samme gør sig gældende i forhold til andre møder i DSF.  
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BRUG AF SEKRETARIATET/KONTORET 
 

67% af klubberne har indenfor de seneste 3 år gjort brug af DSF’s kontor/sekretariat.  

Nedenstående oversigt viser, hvor stor en del af de respektive medlemsgrupper, der har gjort brug af sekretariatet.  

 

Antal medlemmer Andel af klubberne 

<25 medlemmer 35% 

25-49 medlemmer 58% 

50-74 medlemmer 78% 

75-99 medlemmer 82% 

100-124 medlemmer 86% 

>124 medlemmer 83% 

 

Over 80% af de foreninger, med over 75 medlemmer, har gjort brug af DSF’s kontor/sekretariat indenfor de seneste 3 

år.  

 

HVILKEN SERVICE ER DER BLIVET GIVET 

32% af de klubber, der har gjort brug af sekretariatet, angiver at det har været i forbindelse med at få udstedt 

certifikater.  

 

Nedenfor er oplistet, hvad klubberne ellers har brugt sekretariatet til:  

 

o Hjælp til afholdelse af stævner. 

o I forbindelse med forskellige events, har vi lånt DSF udstillings materiale og fået leveret caps og andet give-

aways. 

o Crossover kursus for instruktør, medlemsbetjening, bestilling af materialer 

o Hjælp med medlemsindberetning 

o Uddannelses materiale 

o Køb af materialer 

o Haste indmeldinger 

o Vores materielansvarlig i klubben ønskede svar på DSF's holdning til hvor rengjort en flaske i nitrox-service skal 

være. Dog er der aldrig kommet noget svar fra teknisk udvalg. 

o Køb af bøger, certfikater, tilmelding til DM i finnesvømning, afhentning af PR -materialer 

o Vi ønskede hjælp til at genetablere vores ungdomsafdeling 

o Dialog med Københavns havn angående dykkerforbud. 

o I to tilfælde omkring nogle forhold omkring vedtægter 

o Forsikringsspørgsmål, håndtering af ungdomsmedlemmer, ansvarsforhold 

o Diverse rådgivning til tolkning af regler. Hjælp med forsikring til båden. De er dog meget lang svartid - derfor 

den lave score på næste spørgsmål 

 

 

 



13  DSF-undersøgelse 
 Brug af sekretariatet/kontoret 

 

TILFREDSHED MED SERVICEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FORBUNDSBUTIKKEN  

 

42% af klubberne har indenfor de seneste 3 år handlet i forbundsbutikken. Nedenstående er en angivelse af, hvad der 

er blevet købt. Andel af klubberne er andelen af de klubber, der har handlet i forbundsbutikken. 

 

Produkt Andel klubber 

Lærebøger 90% 

Tabelblade 59% 

Logbøger 73% 

Anden litteratur 17% 

Streamers/flaskemærker 22% 

Dykkerflag 17% 

T-shirt/anden beklædning 2% 
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I hvor høj grad var du tilfreds med den service, der blev 
ydet? 
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 Opsamling del 3: 

 

 

DELTAGELSE I MØDER I DSF 

 

38% af formændene angiver, at klubben har deltaget i DSF’s årsmøde 1 eller flere gange inden for de seneste 3 år.  

Det ser umiddelbart ud til, at jo større klubben er, jo større tendens er der til at deltage i årsmøderne.  Kun 12 % af 

klubberne med under 25 medlemmer har deltaget i DSF’s årsmøde, hvorimod 67% af klubberne med over 124 

medlemmer har deltaget.  

 

Klubstørrelse Andel af klubberne 

<25 medlemmer 12% 

25-49 medlemmer 31% 

50-74 medlemmer 39% 

75-99 medlemmer 64% 

100-124 medlemmer 50% 

>124 medlemmer 67% 

 

38% har deltaget i andre møder i DSF. Af dem har 70% af dem været til instruktørseminarer/konferencer.  

 
 

DEL 3: KLUBBERNES FORVENTNINGER TIL DSF 
 

OPSAMLING DEL 3:  
 

o Det er pæn tilfredshed med 37 pct., der i høj eller meget høj grad mener, at DSF varetager de rigtige opgaver. 

Der er dog plads til forbedring, med 43 pct. der kun i nogen grad mener, at det er tilfældet, og 20 pct. Mener, 

at det kun i lavt eller meget lave grad er de rigtige opgaver DSF løser.  

o Der ønskes mere hjælp til klubudvikling 

o Der er et ønske om mere synlighed om, hvad I kan tilbyde, og mere kommunikation med klubberne.  

o Der ønskes et nyt medlemssystem. 

 

DSF’S VARETAGELSE AF OPGAVER 
 

 

Formændene er blevet spurgt ind til, i hvor høj grad, der vurderer, at DSF varetager de rigtige opgaver.  
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 Det administrative set-up 

 

 
 

 

43% af formændene mener, at DSF i nogen grad varetager de rigtige opgaver.  37% mener, at DSF i høj eller meget høj 

fra varetager de rigtige opgaver.  

 

DET ADMINISTRATIVE SET-UP 
 

Nedenstående er klubbernes forventninger til det administrative set-up, som DSF skal tilbyde. Nogle kommentarer er 

blevet forkortet og sprogligt korrigeret. I de tilfælde hvor formændene har haft sammenfaldende tilkendegivelser, er 

den mest fyldestgørende angivet. Der kan derfor være flere formænd, som er enige om de forskellige emner:  

 

• Uddannelse 

o I skal være ansvarlige for den fremtidige publikation omkring uddannelse. Her tror jeg, man skal 

kigge på, om vi kun skal anvende CMAS systemet, eller om der kunne være andre alternativer.  

o Udvikle et transparent uddannelsessystem med tilhørende pakker, hvor der ikke er ekstra tilkøb.  

o Online uddannelse af CMAS-dykkere. 

o Uddannelse af instruktører.  

o Mere e-learning materiale.   

 

• Klubservices 

o Kollektiv aftale for klubberne med; forsikring, trykprøvning, kompressor-service, luftanalyser, mm.   

o Hjælp til PR. 

o Alt burde kunne gøres selvstændigt online, så kontoret skal lave så lidt bureaukratisk arbejde som 

muligt.  

o At kontoret bliver i stand til at håndtere dobbeltmedlemsskaber, så det bliver nemmere at være 

medlem i flere klubber 

o Medlemsservice med certifikater, medlemsregistrering, mm.  

o Fortsæt med at forhandle rabat-aftaler hjem.  

o Lovmæssig rådgivning, praktisk rådgivning.  
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 Forventninger til DSF i fremtiden 

 

o Smidig medlemsadministration.  

o Jeg er skuffet over, at DSF ikke kan tilbyde juridisk bistand til klubberne.  

o Et smartere online indmeldelsessystem med betaling pr. måned. 

o Integreret medlemssystem. 

o Styring af medlemmer/kontingent, med mindre der automatiseres. Derudover udstedelse af mails 

til medlemmer. 

o Vi kunne godt tænke os at have elektronisk medlemsregistrering, så vi ikke sender regneark frem og 

tilbage. 

o Man burde kunne udstede DSF’s medlemsbevis/kort elektronisk, og derved spare klubbens kasserer 

for dette arbejde.  

o Have en konsulent, der kan hjælpe med at få klubbernes aktiviteter op at køre, og som kan hjælpe 

med medlemshvervning.  

o Klub- og uddannelsessupport i forhold til drift af en dykkerklub. Dette ville hjælpe bestyrelsen og 

instruktørerne i klubberne til at fokuser på klubarbejdet til glæde for medlemmerne.  

o Et forum hvor klubberne kan søge og dele erfaring om bestyrelsesarbejde, kompressorudstyr og 

flaskebank 

o Hjælp i forbindelse med kommunale forhandlinger. Vi kommer til kort i forhold til nedskæringer og 

fjernelse af tilskud, tabte lokaler, mv.  

o Mobil app med eksempelvis dykkerture, certificeringer, mm.  

 

 

 

• Andet 

o Jeg vil tro, at det administrative set-up i DSF kan reduceres kraftigt.  

o Sekretariatet skal være mere synligt.  

o Udstedelse af certifikater.  

o Vores kasserer oplever et lidt stift, gammeldags og langsomt system, som burde kunne 

moderniseres.  

o Branding af dykning i Danmark.  

o Vi forventer, at flaskedykning tilgodeses. 95% af vores medlemmer mener, at vi skal melde os ud af 

DSF, da de mener, at kontingentet bruges på alt andet end flaskedykning.  

o Det kursusmateriale, som er udarbejdet til Nitrox-kurset, er super godt. Der mangler bare lidt 

integrering til DSF’s hjemmeside, og det er besværligt at finde rundt i, når man har elever.  

 

 

37% har ingen kommentarer eller yderligere forventninger til det administrative set-up.   

 

FORVENTNINGER TIL DSF I FREMTIDEN 
 

Nedenstående er formændenes ønsker til opgaver/kompetencer, som DSF’s sekretariat forventes at have/løfte i 

fremtiden.  

 

• Kommunikation 

o Blive bedre til at formidle jeres viden 

o Mere og bedre information online.  

o Gøre sportsdykning mere kendt i offentligheden. 



17  DSF-undersøgelse 
 Forventninger til DSF i fremtiden 

 

o I bør som forbund være udadvendt og deltage i den offentlige debat.  

o I skal være mere digitale. 

o I skal blive bedre til at ”sælge” DSF. Hvorfor skal vi medlem af DSF, hvad kan I gøre for os?  

o I burde lave materiale, som man som klub kan bruge til at hverve medlemmer, eller hvis man som ny 

klub ønsker at reklamere for sig selv.  

 

• Økonomi 

o Billigere drift kan give et lavere kontingent.  

o I kan arbejde på at ”breddeidræt” såsom sportsdykning giver større tilskud end f.eks. UV-rugby.  

o Vi overvejer at melde os ud, da vi synes, det er alt for dyrt.  

 

 

• Sikkerhed 

o Vejledning og hjælp til bl.a. eftersyn af kompresserne.  

 

• Klubberne 

o Flere klubbesøg 

o Der bør være et mere ensartet set-up i klubberne, både udstyrs- og uddannelsesmæssigt. Her kan 

DSF sætte ind for at holde niveauet højt for dykkerne,  

o Facilitere til at samarbejdet mellem klubberne bliver bedre.  

o Udbyde kursus om at fastholde medlemmer, og om at hverve nye medlemmer.  

o Brug klubberne som kraftcentre til at udvikle sporten, forbundet og mindre klubber.  

o DSF bør understøtte de mindre klubber i deres overlevelse. Evt. vejlede klubberne i at blive mere 

alsidige, så klubberne appellerer til alle aldre og rummer flest mulige aktiviteter.  

o Hjælp til markedsføring og formidling.  

o Opdatere løsning til medlemsregistrering og kontingentopkrævning.  

o Vi mangler værktøjer, kompetencer og inspiration til klubudvikling, medlemshvervning, mm.  

o Jeg så gerne, at I er mere proaktive og kom ud på flere klubbesøg. Jeg tror, at den nære 

medlemskontakt kunne være med til at få medlemmerne til at interessere sig for DSF, og dermed 

skabe idéer og udvikling.  

o Jeg kunne godt tænke mig, at I tilbød konsulentbistand i forhold til klub-lokale forhold. Der er stor 

forskel på, hvilke rammer forskellige foreninger har, alt efter hvor i landet man befinder sig. Vi har 

svært ved at få økonomien til at holde, da vi har næste 100% brugerbetaling i vores kommune.  

o Hjælpe/støtte klubberne i forbindelse med dykkerfremmende projekter.  

o Forum hvor klubberne kan udveksle erfaringer.  

o Være mere behjælpelig ved arrangementer i planlægningsfasen og ved fondsansøgninger.  

 

 

• Uddannelse/kurser 

o Udbyde flere kurser i forbunds regi 

o Mere uddannelse til bestyrelse/ledelse af klubberne, som ruster dem til arbejdet med at hverve 

medlemmer.  

o E-learnings materiale til uddannelse. På den måde kan vi måske bedre konkurrere med andre 

uddannelsessystemer. 

o Lav en database for alle CMAS-certificerede, så kan eksempelvis dykkercentre på ens ferie hente 

ens certifikat.  



18  DSF-undersøgelse 
 Forventninger til DSF i fremtiden 

 

o Instruktørkurser bør moderniseres, specielt i forhold til priser og tilmeldingsprincipper. Priser for 

instruktørkurser bør sættes ned, og I bør offentliggøre kommende kurser langt før, så man kan 

planlægge.  

o I bør opdatere CMAS. Indholdet er skævt i forhold til PADI 

o Uddannelse af instruktører bør flyttes ud i klubberne, væk fra det politiske.  

o Vi vil gerne tilbage til det gamle system, hvor man køber en bog til kursister i stedet for PDF. Eller 

også skal der være E-learning til uddannelserne.  

 

 

• Andre kommentarer 

o Fortsæt det gode arbejde, som I gør til UG.  

o Hav mere fokus på at understøtte de enkelte udvalg, eksempelvis i forhold til hvordan, I støtter bedst 

økonomisk.  

o Større åbenhed overfor de forskellige behov, der er i et forbund med så mange forskellige aktiviteter 

uden en egentlig fællesnævner, som DSF er.  

o I referatet fra repræsentantskabsmødet 2018, har vi nøje udtrykt, hvordan vi gerne ser DSF udvikle 

sig.   

o Bibeholde forsikringen. 

o Forhandle bedre priser/indkøbsaftaler på båd, forsikring, mm.  

o Som UV-jæger er jeg glad for den indsats, forbundet gør for at beskytte UV-jægeres interesse.  

o Flere tilbud til flaskedykkere 

o Jeg mener, at DSF bør gå ind arbejdet med plastik i havet, sænkning og skabelse af nye rev.  

o Personligt mener jeg, at man er ved at udvikle DSF til rent teknisk dykning. Vi er mange fritidsdykkere.   

o Flere tiltag i Jylland.  

o Flere tiltag for ikke-flaske dykkere.  

o Flere penge i budgettet til fridykning for bredden. For mange penge bliver brugt på eliten.  

o I skal være mere på i forhold til at etablere nye kystnære stenrev.  

o Vi har et ønske om, at I opretter en anden forbundsaftale omkring gas.  

o I skal være et forbund for dykkere – ikke kun for CMAS. 

o Gøre reglerne omkring flaskedykning mindre rigide. Vi oplever, at alle dyk nærmest skal afvikles som 

elevdyk, selvom dykkeren er meget erfaren. Man kan kigge på, hvordan det gøres i andre lande.  

o Husk de gamle værdier og foreningslivet. Ikke alle har lyst til at blive som et PADI-center.  

o Sats mere på UV-jagt, få fat i de jægere, der ikke er i DSF.  

o Vi mener, at DSF bør forblive usynlige for klubberne. Klubberne kan sagtens klare alle opgaver selv, 

som vi har gjort de sidste 40 år. DSF bør erstattes af en mailboks, som klubberne på skift kan 

administrere.  

o I gør alligevel, som det passer jer. Vi betaler kontingentet, som er vedtægter i vores klub. Men vi 

mener ikke, I varetager klubbernes ønsker.  

o Støtte op omkring ungdommen. Evt. i form af udstyrspuljer. Hvis det ikke sker, overvejer vi at forlade 

forbundet.  

o Oplysning omkring snorkeldykning for juniorer. DSF skal ind i skoler og svømmehaller. DSF skal sikre, 

at svømmeklubber ikke tilbyder træning i snorkeldykning – det er vores felt. 
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 Bilag 1 

 

 

 

BEMÆRKNINGER DER GÅR IGEN 

 

o Der ønskes hjælp til medlemshvervning. 

o Der ønskes hjælp til ledelsesarbejdet i en forening. 

o Mere fokus på klubudvikling. 

o Mere fokus på ungdommen.  

o Flere ved ikke, hvad sekretariatet kan tilbyde.  

o Der ønskes et nyt medlemssystem. 

o DSF skal være en sparringspartner for klubberne. 

o DSF skal blive mere elektroniske. Bl.a. i forhold til medlemsregistreringen, certifikater, mm.  

o Mere fokus på bredden frem for eliten. 

 

 

ØNSKER: Regnskab ifm. med større internationale deltagelse. Regnskab ifm. med afvikling af DM og andre mindre 

arrangementer. PROBLEMER: Vi har eksempelvis oplevet problemer med sekretariatet, der ikke har løst deres opgave i 

forbindelse med betaling til stævner osv. og ej heller har kunnet bistå med kompetent hjælp til at lave regnskaber. 

BILAG 1 

 
 

Nedenstående er en længere besked, som går ud over ovenstående afsnit:  

 

o Vi er i dag ved at overgå til Elektronisk læreformidling. Det syntes jeg overordnet er OK, men der trænger i den grad 

til at blive ryddet op i dette, det er ikke ordentligt organiseret, da vi er i en overgangs periode. Netop denne 

overgang er ikke planlagt / forudset af DSF. Samtidig skal der kikkes på Prispolitikken på de nye Uddannelses 

pakker, som det ser ud fra min side, må der være en besparelse i ikke at skulle have lærebøger oplag, det mangler 

vi at få en oversigt over (Over hvad den egentlige pris er for det nuværende system kontra det gamle) For de fleste 

ser det som om DSF stikker denne besparelse i lommen uden om klubberne. Som en sidste bemærkning til Lære 

materiale, skal der også rydes op i Dykkertabeller og nødvendig tilkøb af løsblade ( I det nye system får man en 

NITROX Dykkertabel bog i forbindelse med CMAS 1 uddannelse) Men der er stadig tilkøb ekstra på løsblade som 

ikke er indeholdt i nogen af uddannelses pakkerne. Og hvad med en overgangs ordning for de før uddannede som 

skal uddannes i NITROX i fremtiden. Mange spørgsmål åbne, hvorfor? (Man har ikke det gennemtænkt fra 

begyndelsen.) 


