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BESTYRELSENS BERETNING 2021 
 
Det forgangne år var endnu et år der var præget af nedlukninger, restriktioner, håndsprit og 
mundbind. Det var også et år hvor vi skulle prøve noget der aldrig før var prøvet i forbundets 
historie.  
Hvert fjerde år laver i vi en aftale med DIF omkring hvad, vi som forbund, ønsker at fokusere 
strategisk på i forhold til i forhold til den økonomiske støtte fra DIF. Dette er en stor del af 
forbundets indtægter og for at sige det som det er var vi ikke dygtige nok til at komme i mål med 
vores strategiske ønsker. Det er der flere forklaringer på men summa summarum var, at vi skulle 
gøre noget anderledes. DIF havde deres holdning til hvad der kunne være med til at løfte os i 
Dansk Sportsdykker Forbund og efter en del erfaringsdeling med andre forbund valgte vi at følge 
DIF’s anbefaling og startede processen med at finde en Udviklingskonsulent. Efter en del samtaler 
med forskellige kandidater faldt valget på Nicolai Kehling.  
Til en start valgte vi at ansætte Nicolai på en kontakt der ikke var på fuld tid. Det gjorde vi for at få 
budgettet til at ”hænge” sammen. Økonomien til en konsulent skulle findes i eget budget så vi 
valgte at investere i Nicolai så det gik lige op med det beløb vi stod til at miste i økonomisk støtte 
fra DIF.  
Verden er ikke sådan indrettet, at bare fordi vi har fået en udviklingskonsulent så løser det alle de 
problemer/udfordringer vi har i forbundet. Men allerede nu kan vi se den gevinst det er for 
forbundet at have en konsulent ansat der kan varetage de opgaver der ikke har sin plads i vores 
administration ellers og som ikke altid bliver løst fra de frivillige i forbundets udvalg og bestyrelse.  
Det har også være interessant at have en der kommer udefra, men med en viden indenfor 
idrættens verden til at hjælpe med at lave vores nye strategiaftale som træder i kraft pr. 1 januar 
2022.         
En af Nicolais opgaver er også at være til stede ude hos klubberne og hjælpe jer med de 
problemstillinger i måske har. Ofte er der flere klubber der har ensartede problemstillinger og 
noget gange skal der lige et par nye ideer eller løsninger til for at komme videre. Vi har allerede set 
flere klubber der har fået hjælp og succes med ansøgninger til div. fonde, ansøgninger om midler 
via DIF, gøre kommunale instanser opmærksomme på os og meget mere. Derfor opfordrer vi alle 
klubber der kan bruge sparring til konkrete problemer og udvikling af klubber generelt til at 
kontakte forbundet – så vil vi gøre vores bedste til at hjælpe jer.  
 
Det er ikke en hemmelighed at antallet af medlemmer et faldende i Dansk Sportsdykker Forbund. 
Vi kom pænt igennem 2020 og første Corona år men i det forgangne år er vi også blevet ramt på 
antallet af medlemmer. Når jeg siger medlemstal og vi så er det selvfølgelig medlemmer ude i 
klubberne. I DSF har vi kun klubberne som er direkte medlem og klubberne betaler kontingent 
efter hvor mange medlemmer der er i den enkelte klub. Men der er flere klubber der har mistet 
medlemmer og der er ikke kommet så mange nye ind som normalt. Det er nok ikke helt uden en 
god forklaring og da meget af året har været præget af aflysninger, nedlukninger og at det har 
været noget udfordrende at holde foreningslivet kørende så ligger den forklaring lige for døren. 
Det skal vi selvfølgelig prøvet at gøre noget ved. Vi arbejder hele tiden på, at der er så mange som 
muligt med interesse for aktiviteter under overfladen at de finder det helt naturligt at være med i 
en klub og allerhelst at den klub er medlem af forbundet.  
Konkurrencen fra både Facebook fælleskaber, dykkercentre og dem der mener de kan det hele 
selv er stigende og vi skal ruste os til at gøre vores profil skarpere og arbejde på at klubberne og 
forbundet er det naturlige valg når man tænker dykning. Vi kan rigtig meget og det skal vi have 
fortalt vidt og bredt.  
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Derfor bliver en stor del af vores kommende strategiaftale med DIF også, at vi skal ryste posen og 
ikke bare gøre som vi plejer. Vi skal finde ud af, hvad det er dykkerne ønsker og hvordan vi 
sammen kan tilbyde det. Har vi de rigtige arrangementer og tilbud i forbundet, skal vi gøre noget 
anderledes, skal vi satse på mere eller mindre?  Bestyrelsen har valgt at tage kampen op og alt kan 
diskuteres og debatteres og intet er helligt. Vi ønsker i samarbejde med klubberne at skabe de 
bedste rammer og muligheder for dykkere i Danmark. Men mere om det i det nye år.  
 
Det er også med en vis stolthed at vi kan se tilbage på et år med mange vel gennemførte 
aktiviteter. Flere af vores udvalg har vist fleksibilitet og på den måde fået flyttet arrangementer så 
de passede ind med lempede restriktioner og det var meget vigtigt for os da det er aktiviteterne 
der er til størst glæde for os alle. Aktiviteterne for vores medaljegivende aktiviteter har arbejdet 
hårdt og sørget for mange fine resultater og aktiviteter for rigtig mange aktive sportsudøvere.  
 
Desværre har vi været nødsaget til at aflyse vores sommerlejr for juniorerne. Det var og er stadig 
det største enkeltstående arrangement vi har og derfor er der også et stort arbejde bag for at 
planlægge og det har ikke været sådan bare lige at flytte og på et tidspunkt må vi træffe en 
beslutning om vi skal fortsætte planlægningen eller håber på at restriktionerne blev lettet. Det er 
vores håb og forventning, at det nu er sidste gang, det ikke blev til noget og vi håber på et brag af 
en sommerlejr i 2022.  
 
Det er også dejligt at se, at der er kommet god aktivitet og nyt liv i Biologiudvalget. Der er et 
stærkt hold i udvalget der gerne vil mere og der er mange muligheder for at i ude i klubberne kan 
få flere dykkere der får mere viden om flora og fauna under overfladen. Udvalget arbejder hårdt 
på at få uddannet flere instruktører så der er flere der kan være med til at undervise på de kurser 
der er lokalt eller centralt fra forbundets side.  
 
Siden min start i forbundets bestyrelse har vi talt om, at forbundets database på kontoret trængte 
til fornyelse og udskiftning. Systemet har alle dage virkede men rent IT teknisk var det efterhånden 
meget forældet.  
I 2021 tog vi så det stores skridt og skiftede det gamle system ud med et nyt system. Der er 
skrevet flere vejledninger til det nyes system og det giver også flere muligheder for de enkelte 
dykkere.  
Medlemskortene ligger nu elektronisk i det nyes system. Så når en dykker logger ind, kan 
vedkommende se sit medlemskort, CMAS-certifikater mm.  
Det nye system åbner for flere muligheder og snart åbner vi for kursus tilmeldingsmodulet og 
fremover vil systemet blive brugt når dykkere skal deltage i forbundets arrangementer og events 
på tværs af alle vores udvalg og aktiviteter. På denne måde er forbundet kommet et godt skridt 
længere ind i den moderne IT-verden. Vi håber alle tager godt imod det nye system og dets 
muligheder.  
 
Noget af det vi til stadighed arbejder med, er at sikre, at vi fortsat kan få lov til at udføre vores 
aktiviteter så mange steder som muligt. Det er nødvendigt for os ofte at gøre opmærksom på at 
selvom vi oftest er under overfladen så har vi også brug for at der ikke er nogen over os imens og 
at vi kan komme til med vores grej. Det virker desværre til at der er flere steder hvor de aktiviteter 
der foregår oven vande vinder mere og mere indpas. Et godt eksempel er det gamle færgeleje i 
Halsskov Havn. Her er der lavet nyt vandsports aktivitets miljø og ved en stor indsats fra lokale 
klubber og forbundet er vi blevet hørt og fået mulighed for at skabe et område der gør at havnen 
fortsat kan bruges af dykkere. Ellers var planerne at kanoer, kajakker, surfere og vandskiparker 
skulle dominere det hele. Det er et stort arbejde der skal lægges i det men det er desto mere 
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givende når vi så får en god aftale på plads. Det er også i situationer som denne at vi er stærke når 
vi står sammen og når vi er en organisation der står bag der samler og taler på vegne af mange 
dykkere. Det virker og det vil vi gerne gøre alle de steder hvor der giver mening for vores 
aktiviteter og vores udøvere.  
 
2021 var også året hvor vi fik sat mere systematisk gang i at rydde op på strande og i havne. 
Forbundet var med til at organisere en dag hvor vi satte fokus på at få ryddet op. Det er jo sådan 
at når affald ligger under overfladen så er det væk og ude af synes for mange. Men vi der er under 
overfladen, ser det i stor stil næsten hver gang vi er i vandet.  
Det var en dejlig dag og der blev samlet rigtig meget affald sammen. Flere steder var det mange 
forskellige typer af dykkere der var samlet og både fridykkere, UV-jægere og flaskedykkere kan 
sagtens hjælpe hinanden og være sammen om at gøre en indsats. Det skal vi bare blive ved med 
og det var også en god måde at promovere vores aktiviteter, de enkelte klubber og forbundet på. 
Der var flere steder hvor både lokal og national presse var til stede for at dække vores indsats.  
Vi er også så heldige at mange klubber deltager flere steder og gange på et år uden at det er 
overordnet organiseret af andre end klubben selv. Det er prisværdigt og vi glæder os over alle de 
tiltag der er så vi måske en dag kan få lidt mere styr på at alt det ingen ser når de står oven vande.   
   
Nu indledte jeg med, at i 2021 skulle vi gøre noget vi ikke havde gjort før i forbundets historie. Det 
må vi også sige kom til at ske. Som en del af forberedelserne til og at vi skal ruste os mod en 
fremtid med andre måder et arbejde på og en økonomi der gerne skal hænge bedre sammen. Vi 
vil gerne, at så mange af vores midler som muligt går tilbage til aktiviteter og derigennem dem der 
benytter sg af vores tilbud.  
Vi synes ikke vi kan spare mere på aktiviteterne så der er kun tilbage at se på de store poster som 
f.eks. Sportsdykkeren, personale, husleje mv.  
Det første vi har valgt at gøre og som trådte i kraft pr 1. januar 2022 er at vores økonomifunktion 
bliver flyttet til Idrættens Kompetencecenter. Det er et selskab der er socialiseret i at arbejde med 
specialforbund og de vil fremover stå for bogføring, udbetalinger mv.  
Det betyder så at vi ikke længere har en ansat i forbundet der varetager disse opgaver og det er 
med stor beklagelse at vi derfor har sagt farvel til Ingelise der har varetaget denne opgave og flere 
igennem rigtig mange år. Det var på ingen måde en let beslutning men den er truffet og det er nu 
sådan at Ingelise har haft sin sidste dag hos os. Vi har gjort vores bedste for at lave en god aftale 
med Ingelise og det betyder også at det er sidste årsrapport i år hvor regnskabet er gjort færdig af 
Ingelise.  
Vi vil derfor takke Ingelise for hendes store indsats både i mange år som frivillig i bestyrelsen og de 
seneste 30 år som ansat på kontoret. Det er og bliver meget anderledes når vi ikke lige kan trække 
på den store viden og kendskab til forbundet Ingelise havde. Men vi håber hun får mere tid til at 
hygge sig med Bent og hvad livet ellers vil bringe hende. Tak endnu engang på hele forbundets 
vegne.    
 
Sidst men ikke mindst: 
At være en del af forbundets og klubbernes virke er noget vi gør fordi vi brænder for vores 
aktiviteter og fordi vi gerne vil være med til at gøre en indsats for vores fantastiske verden under 
overfladen.  
Om det så er fordi du kæmper om medaljer eller noget helt andet – det er ikke det vigtigste.  
Det vigtigste for os er at sige en stor tak for den tid I bruger i frivillighedens tjeneste.  
Det er og bliver en af de største glæder for mig som formand og bestyrelsen er at se alle de glade 
mennesker der deltager i vores arrangementer.  
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Det er ikke altid vi lige får sagt godt arbejde og tak for indsatsen når det hele er i gang. Men der 
skal ikke herske nogen tvivl om at alle indsatser store som små er værdsat og uden disse ville vi 
ikke kunne gøre det vi nu gør.  
Vil også gerne give en særskilt tak til alle instruktører, trænere, medlemmerne i udvalgene, 
bestyrelsen og sidst men ikke mindst til Ingelise og Annette der sørger for at samle trådene på 
forbundskontoret.  
 
Vi har i bestyrelsen arbejdet konstruktivt med en god dialog om de emner og problematikker der 
er kommet vores bord forbi.  
 
Det er også vores ønske at have en god og konstruktiv dialog med klubberne og udvalgene. Det er 
ikke altid det er tilfældet men vi bestræber os på hele tiden at blive bedre og sørge for at alle er 
informeret omkring så meget som muligt og de beslutninger der træffes, også bliver 
kommunikeret videre til rette sted så snart det er muligt.  
 
Vi vil også gerne rose klubberne og de frivillige for jeres store arbejde og engagement for at skabe 
aktiviteter for medlemmerne.  
 
Vi arbejder fortsat på at støtte og hjælpe klubberne så meget som muligt. Vi er også altid klar ti at 
komme forbi og fortælle eller bakke op om de arrangementer eller udfordringer som i sidder med. 
Ofte er vi ikke længere væk end en mail eller et telefonopkald.  
 
Tak for året der er gået og alle de store oplevelser og aktiviteter. Pas godt på jer selv fremover og 
vi glæder os til et fantastisk 2022 uden virus og nedlukninger. 
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UDVALGSBERETNINGER 2021 

Ungdomsudvalget 
 
Møder 
Udvalget har holdt de planlagte møder. 
Udvalget består af: Bent Knudsen, Annette Knudsen, Anders Maul, Brian Nielsen og Christina Buch. 
 
Aflyst på grund af CORONA: 
Juniorlege i Vamdrup.  
Sommerlejr.  
Juniortræf i Silkeborg i september  
Juniortræffet varer 2 dage. 
Planen med weekenden er at mødes om dykning i ferskvand, træning, vandleg og selvfølgelig at deltagerne 
kan.  
 
4 Klubber deltog med i alt 20 deltagere.   
Dykkerklubben AKTIV   Frømandsklubben Neptun  
Silkeborg Frømandsklub   Frømandsklubben Nikon 
 
  
Bent Knudsen  
Formand Ungdomsudvalget 
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Undervandsjagt 2021 
 
2021 var sammenlignet med det aflyste år 2020, et godt år med næsten alle arrangementer 
afholdt. 
 

- I starten af maj afholdte vi for fjerde gang, den store internationale bådkonkurrence, med base på 
Flakfortet. Corona pandemien gjorde at der ikke var så mange udlændinge repræsenteret, som 
tidligere år. Der deltog 18 hold og 59 deltagere.  

              Vejret, stemningen og fiskeriet var godt og det blev lokale Rasmus Wejnold der vandt. 
- Første weekend i juni afholdte vi DM på Sydlangeland. Vi havde booket os ind på Langelands 

kasserne, men 4 dage inden blev vi informeret om at det måtte aflyses, da kassernen var blevet 
solgt til Staten og skulle være flygtninge udrejse center.   

Gode råd var dyre – men de flinke folk på delbakkegård i Ristinge, fik plads til os og alt 
lykkedes. Der var 64 uv jægere til start og Oliver Tristan Siefert genvandt titlen som 
Danmarksmester. 

- I midten af september havde vi 3 atleter afsted til VM i Arbatax, Italien. Uv-jagt i Middelhavet ligger 
meget langt væk fra den måde vi fisker på i Danmark. Det kræver nemlig dybe dyk på 30 -45 meter. 
Men det gik rigtig godt og Oliver Tristan Siefert blev den første fra Skandinavien nogensinde til at 
komme i top 20. 

- Den 15 + 16 oktober var landsholdet til Nordisk mesterskab på Hitra, Norge. 9 herre og 2 kvinder 
var afsted og selv om vejret drillede lidt, med storm, sne og regn. Nina Kofoed blev Nordisk mester 
for kvinderne. I herre rækken fik Claus Knudsen sølv og Emil Klauman en fin bronze medalje. Faktisk 
havde Danmark hele 5 deltagere med i top 10. 

- 6 + 7 november afholdte vi udtagelsesstævnet til landsholdet 2022. Det skete ved Dragør på første 
dagen. Det blæste kraftigt og strømmen var 2,5 knob, så betingelserne var vanskelige. Men det til 
trods, så blev der fanget fine fangster. Anden dagen var ved Holtug kridtbrud på Stevns. Her havde 
vinden og den kraftige regn dagen inden, gjort at sigten mange steder var under 1,5 meter. Men 
betingelserne var jo ens for alle og der blev da også fanget både fladfisk og torsk. 

- Vi har i 2021 også afholdt 15 pointjagter i henholdsvis -  Fyn, Sjælland og Jylland. 

  
Udvalget har arbejdet tæt sammen med Danmarks Sportsfisker Forbund omkring bedre havmiljø 
og har i den anledning modtaget økonomisk støtte på 5000 kr fra Velux Fonden, til projekt 
"Kysthjælper - Giv havet en hånd".  Et projekt hvor vi kordinere frivillig hjælp, til arbejdet med 
blandt andet kystnære stenrev og udplantning af ålegræs. Velux Fonden har afsat 7,1 millioner til 
projektet og DSF vil over de næste 5 år modtage et større og større støttebeløb. 
Vi har deltaget i diverse paragraf 7 udvalgsmøder, med diverse interesse grupper og politikkere og 
derigennem kæmpet for bedre forhold til Uv-jagten. 
Udvalget har også løbende haft en tæt dialog med med Miljøministeriet og Lea Wermelin omkring 
de nye paragraf 2000 fredninger og den muligt kommende maritime nationalpark Øresund. 
 
/ Undervandsjagt udvalget 
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Undervandsrugby-udvalget år 2021 
 
Kristian Schæfer gik, efter flere år med engagement som udvalgsformand i uv-rugby, af på 
årsmødet i maj. Søren Nielsen valgte, til stor glæde, at fortsætte som kassér. Flere var klar til at 
træde til og bidrage til sportens organisering, hvorfor Andreas Wielandt fra Aqua Quick og Kim 
Petersen fra Tudserne gik ind i udvalget. Kim som formand og Andreas som udvalgsmedlem. 
Denne årsberetning er skrevet på baggrund af arbejdet i udvalget herfra. 
 
År 2021 var andet år i streg med covid-19 nedlukninger og restriktioner, og vores sport er mærket 
af følgerne.  
Før uv-rugby-årsmødet i maj havde holdledere, fra de deltagende klubber i den nationale og åbne 
Danmarkscup, skrevet sammen om afholdelse af DM for sæson 20/21. Grundet manglende 
grundspil kunne DM kun afholdes i en åben cup format. Det var aftalt at DM skulle placeres i 
september, hvor den første cup for den nye sæson normalt afvikles. PI var arrangør, men da de 
tidligere restriktioner havde medført en større pukkel af arrangementer og behov for haltider for 
mange klubber i hovedstaden, var det ikke muligt at få haltid i København. Udvalget adspurgte 
derfor i geografisk væk fra hovedstaden, og Kalundborg Sportsdykkerklub sprang til og hjalp med 
at skabe rammerne for DM’et, som kunne afholdes 25.sept. Dette var det første arrangement i en 
periode præget af begrænset sportslig aktivitet, og de deltagende klubber skulle alle ”banke lidt 
rust af sig” i de første kampe. Vinder i finalen blev endnu en gang Flipper med Aqua Quick på 
andenpladsen og Tudserne som tredjepladsen. Arrangementet blev afviklet med stor tilfredshed 
og ros til PI og Kalundborg Sportsdykkerklub som organiserede DM’et på flot vis. 
 
I 1.division øst havde Jonas Hoff fra Amager UV taget divisionskoordinator-opgaven på sig allerede 
i august. Dette var en vigtig opgave at udføre, for at få klubberne til at kunne mødes om fælles 
aktiviteter, og ikke mindst for at sende et signal om at der er var bevægelse i den større helhed og 
at”isbryde” i en periode, hvor restriktioner medførte en hæmmet social adfærd. Fra udvalget ser vi 
1.division øst som enormt vigtig for at skabe et spillerudviklende fundament for vores sport, og vi 
skal finde ud af hvordan vi kan gøre mere for at bidrage til flere klubbers medvirken.  
 
Danmarks Cuppen startede op med første DK-Cup d.30.oktober med Aqua Quick som arrangør. 
Cuppen kom dog til at afspejle samtidens covid-problematik, da to af de tilmeldte hold meget kort 
før afviklingen måtte melde afbud grundet covid-19 sygdom og restriktioner. 
Anden DK Cup blev afviklet d. 13.november på Amager, og denne gang lykkedes det at afvikle 
uden afmeldinger i sidste øjeblik. Flere hold havde dog spillere, som ikke deltog grundet 
restriktioner, og der var fortsat en stor skygge af forbehold i relation til smitte og 
samfundsproblematikker. 
 
Ugen efter denne cup skulle NM for U21 afvikles på danske grund, og der var lagt meget tid og 
energi i at løfte arrangementet. Tudserne i Odense havde budt ind på arrangørrollen, da haltider i 
Kbh. stadig ikke var mulige.  Udvalget havde forud for arrangementet arbejdet meget for at være 
klar med flere elementer til dette arrangement, og det skulle vise sig at være arbejdet værd. 
Sportsligt havde Henrik Bebe, som landstræner i U21, taget udfordringen op med at sammensætte 
er U21-hold. Dette var en svær opgave både grundet en begrænset pulje af spillere i U21-
kategorien kombineret med flere corona-smittede, som derfor ikke kunne deltage. Det lykkedes 
dog for Henrik at sammensætte et lille men sejlivet hold af unge talenter. 
Kim var, som udvalgsformand, bindeled mellem udvalget og arrangørerne, og han deltog som 
koordinerende og kommunikerende person fra udvalget med primær opgave at løfte 
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arrangementets kvalitet og styring. Dertil var der også indkøbt et nyt, men relativt billigt ur til 
tidsstyring under kampe.  
Andreas indgik som udvalgsmedlem ved, sammen med en uvr-kammerat fra Aqua Quick, at have 
sammensat et meget lovende livestream-setup. For at kunne sammensætte dette, havde der 
været samarbejde med den afgående fridykkerformand, da man også i dette udvalg havde forsøgt 
sig med livestream, men uden at finde helt rette løsning.  
Samlet set blev arrangementet en stor succes! 
Der var sportslig succes ved at det lille men sejlivede U21-landshold kæmpede sig til finalen, hvor 
de dog tabte til et meget stærkt norsk team. Vores danske hold kunne dog stolte tage imod 
sølvmedaljen overrakt af DSF-formand Jesper Risløv.  
Organisatorisk var der stor tilfredshed hele vejen rundt, og der blev udviklet flere nye standarder 
for protokoller og kommunikation til brug i det nordiske samarbejde ved fremtidige mesterskaber.  
Livestream-setuppet viste sig yderst vellykket, og der var både lyd og billede i høj kvalitet af alle 
kampe sendt på udvalgets youtube-kanal. Livestream-setuppet skal efterfølgende afprøves i den 
nationale DK-Cup.  
Arrangørklubben fik stor positiv opmærksom via arrangementet, og den gode organisation, 
livestream og synlighed via egne SOME-sider resulterede i at Tudserne fik følgende bevågenhed på 
deres officielle facebook-side: 
 

 
  
For en mindre klub som Tudserne, er dette meget PR., og det giver et udtryk for at der er synergier 
at finde ved at bruge de rette værktøjer. Tudserne have afsat en frivillig fra klubben til at skabe 
gode historier og billeder på deres egen facebook-side om arrangementet, og al ekstern 
kommunikation og f.eks. link til livestream blev delt via klubbens facebook-side. Der er et stort 
ønske og behov for at kunne få livestream ud blandt spillerne, og livestreamens kvalitet betød at 
mange deltagere og interessenter delte info om arrangementet til venner og bekendte. 
 
De danske mestre i uv-rugby kan normalt deltage i de nationale mestres mesterskab; Champions 
Cup. Denne cup afvikles normalt i Berlin i november. Grundet covid-19-restriktioner i Tyskland og 
ønsket fra arrangørerne om at alle mester-hold skal kunne forberede sig ordentligt til turneringen, 
blev cuppen aflyst. 
 
Mht. landsholds-arbejde, så har der ikke været afholdt egentlige landsholdssamlinger eller 
træninger i 2021, da der ikke har været noget specifikt at rette træningen imod. Dog er år 2022 et 
mesterskabsår, hvor både NM og EM afvikles i første halvår. NM afvikles sidst i februar i Helsinki, 
og EM i Stavanger sidst i juni. Både på dame og herresiden er der lagt gode planer for at udvikle sig 
mod disse mesterskaber. På herrelandsholdet er ambitionen at tage ”the triple” og vinde for 
tredje gang i træk.  
 
Afslutningsvis er der blot tilbage at pege på et stort arbejdsområde, som endnu kræver meget 
arbejde: talentudvikling og miljøudvikling.  
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Dansk UV-rugby har tabt i bredden og i ungdommen i de sidste to sæsoner med covid-19, og det 
er derfor vigtigere end tidligere at tænke i inkluderende og udviklende arrangementer for nye 
spillere og klubber.   
 
På udvalgets vegne 
Kim Petersen 
Formand 
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Fridykker Udvalget i 2021 
 
Maj: 
Jesper Stechmann, Henning Larsen og Flemming Christensen blev, som de første i DK, uddannet 
som internationale dommere, i CMAS pool og Dybde. 
 
Juni: 
I juni have vi Henrik Stenhøj og Jesper Lauridsen til CMAS VM pool i Belgrade/Serbien. Jesper 
lavede 2 Danmarksrekorder i hhv 100m speed på 47.55 sek og 8x50m på 7:57,38 min. 
 
Oktober: 
I starten af oktober var Jesper Stechmann til CMAS VM i dybde i Kas/Tyrkiet. Her lavede han 3 
verdensrekorder i Master klassen. Dermed vandt han også guld i 3 discipliner, samt titlen som 
verdensmester i de 3 discipliner. Den fjerde disciplin fik han bronze i.   
Konstant Vægt på 88 m/guld. 
Free Immersion 90 m/guld.  
Konstant Vægt med bi-finner på 92 m/guld. 
Konstant Vægt uden finner på 59 m/bronze.  
 
November: 
Vi have Camilla Salling Olsen med til AIDA Svenske mesterskaber, der satte ny AIDA 
Danmarksrekord på 171m, i Dynamisk med bi-finner den 14 November.  
 
DM blev afviklet i Odense den 20-21 november. Jimmy Fonager Justesen lavede ny CMAS 
Danmarksrekord i Statisk vejrhold på 8:07 min og har i trænings dyk op til DM lavet 9:11 min. 
 
 
Fridykker hilsener 
 
På vegne af fridykkerudvalget  
AIDA/CMAS Danmark  
www.danskfridykning.dk 
www.aida-denmark.org 
www.sportsdykning.dk 
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Teknisk Udvalg 2021 
TU kurser: 
- CMAS 1 instruktør kursus af holdt i 2021 med modul 1 i Nykøbing og modul 2 i Århus  
- CMAS 2 instruktør kursus begge moduler afholdt i efteråret 2021 
 
Det har været vanskeligt at planlægge kursusaktiviteter på grund af de svingende COVID 19 
forhold året igennem. 
- To snorkel instruktør kurser er desværre ikke afviklet på grund af for få deltagere, men der 
planlægges afholdt nye snorkelinstruktør kurser i 2022. 
 
Gennemførelse af Audit Iso 
- Opdatering af materialer - NITROX blender lektionsplaner og indhold i forhold til gældende CMAS 
standard 
- Auditør besøgt DSF administration i Brøndby 
- Auditør besøgt på CMAS 1 instruktør kursus modul 2 i Århus den 22 - 24 oktober 2021. 
- DSF uddannelser for CMAS 1, CMAS 3, NITROX og NITROX Blender er nu re-certificeret for en 5 
årig periode 
 
Udvikling 
Der er søgt Dansk Idrætsforbund om 150.000 kr. til ny instruktør uddannelse i samarbejde med 
DSF udviklingskonsulent Nicolai Kehling, TU formand og Lars Blaaberg. 
Målet er at skabe en ny struktur for uddannelse af instruktører i DSF samt uddanne nye 
kursusledere CMAS 3 instruktører med en fast struktur for instruktør uddannelserne. 
Nye og yngre kursusledere som CMAS 3 instruktører søges så aldersgennemsnittet sænkes. 
 
Uddannelsesmaterialer 
Opdatering af materialer – lektionsplaner og bindende krav se DSF WEB 
Bindende krav NITROX uddannelse samt NITROX Blender og TRIMIX Blender opdateret med 
reviderede lektionsplaner. 
Bindende krav til CMAS 1 uddannelsen revideret og opdateret.  
 
Teknisk udvalg 
TU formand er stoppet i slutningen af 2021 og der eftersøges en ny formand til at drive Teknisk 
Udvalg. Tanke om inddragelse af CMAS 3 instruktører og instruktørtrænere mere aktivt i Teknisk 
Udvalg for at kunne løse de kommende opgaver og drage større nytte af den viden, der ligger i 
kredsen. 
 
Tak til alle instruktører og instruktørtrænere for deres gode engagement igennem året 2021 
 
Teknisk Udvalg 
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Biologiudvalget for DSF i 2021 
Biologiudvalget har været inde i meget positiv udvikling siden 2020. Udvalget består nu af 9 
medlemmer. Det er sammensætning med en del erfarne, men også med tilførsel af flere unge 
kræfter, som kan tage over i fremtiden.   
Året aktivitet har været præget af covid 19, og derfor har de flere aktiviteter været aflyst. Derfor 
har udvalget kun gennemført et koralkursus i efteråret for medlemmerne. 
Mødeaktivitet 

• Udvalget har haft en del on-line møder gennem året. Vi er meget geografisk bosat i landet. 
Det betyder at udvalget økonomiske sparer penge på møder og kan mødes tit.  

• Udvalget har mødtes tre gange fysisk. Målet her har været at udvikle kursusmateriale, få 
erfaringer sammen med praktisk kursusafholdelse. Indholdet har været oplæg om emnet, 
praktisk afvikling med dykningen, opsamling af materialer, undersøgelse efterfølgende af 
disse osv.  

• Vores fysiske møder har også været med sigte på at lære hinanden at kende fagligt og 
socialt. Det kan on-line møder ikke erstatte. 

Udvikling af nye kurser.  
Det er Ocean Discovery kurser. Det er en dags kurser, som udvalget på tiden er ved at udvikle til 
fremtiden. Lige nu er der et udviklingsarbejde i gang med få 3-4 kurser med specielle temaer. Det 
er stenrev, Livet i Lillebælt, Livet i fjorde mv.  Indholdet i disse er: 

• Et kort on-line kursus med basismateriale inden afholdelse fysisk af kurset. 
• Afholdelse af en kursusdag med den nødvendige specielle viden om emnet og 

efterfølgende dykning med opsamling af materiale og til sidst en undersøgelse af de 
opsamlede emner. 

Uddannelse af nye undervisere/instruktører. 
Målsætningen har været få uddannet flere instruktører til udvalget. Udviklingen er sket i 
forbindelse med undervisningsopgaver på kurser, udvikling af deres eget kursusmateriale til 
undervisning og få praktisk erfaring med afholdelse af kurser.   
Temaer 
Det er et arbejde, som er sat i gang, men ikke færdigt. 

• Udvikling af Biologiudvalgets hjemmeside. 
• Digital platform intern for undervisningsmaterialer for bio-udvalget.  
• Digital udsendelse af kursusmateriale til kursister inden kursusstart. 

Udvalget har deltagelse i arrangementer: 
•  ”Os Om Havet”. En frivillig organisation, som arrangerer oprydning af skrald i havne, som 

også er deres hovedaktivitet. Udvalget deltog med 2 personer. Udvalgets deltagelse viste 
at det primært er oprydning i havnen på omkring tre timer, og derfor var fokus kun meget 
lidt på, hvad vores udvalg kunne vise.  

• ”Hop i Havet”. Et landsdækkende arrangement, som Dansk Naturfrednings Forening stod 
for. Et arrangement, hvor der mange steder i landet blev afholdt med forskellige temaer. Vi 
deltog med to personer oppe i Struer. Et godt arrangement, hvor vi var en aktiv del. Vores 
tilstedeværelse betød, at vi kunne vise deltagerne, hvad de kunne se af opsamlede 
materiale fra dykkere. En stor almen interesse for de fremmødte. Det er en prioritet, som 
udvalget gerne deltager i fremtiden.  
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Udvalgs medlemmer: 
Hans Jessen Hansen (formand), René Andersen (ansvarlig for regnskab mv.), John Andersson, 
Martin W. Pedersen, Signe Holm, Maria Kaspersen, Frederikke Larsen, Jens Emil Bigum Munch og 
Anders Østergaard Andersen.  
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UV-Fotoudvalget 
2021 var endnu et år med Covid 19, så der har været begrænsninger på, hvad der kunne lade sig 
gøre. Men der er blevet afholdt en indsendelseskonkurrence og der er både blevet afholdt DM og 
NM. Endelig sendte vi to hold til VM i Undervandsfoto. 
Udvalget 
Udvalget bestod ved udgangen af 2021 af: 
Jesper Rasmussen, Dykkerklubben Ebeltoft / Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Og som formand: Søren Petersen, Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Møder 
Udvalget har ikke holdt møder men kun haft mailkorrespondance og telefonsamtaler.  
FOTOKONKURRENCER: 
Indsendelseskonkurrence i UV-FOTO 2021 
Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
DM i UV-FOTO 2021 
Blev afholdt på Langeland. Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
NM i UV-FOTO 2021 
Blev afholdt af Norge og havde fire danske deltagere. Det blev til to medaljer til Danmark 
Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
VM i UV-FOTO 2021 
Blev afholdt på Porto Santo og Danmark havde to hold og en kaptajn med. Det blev desværre ikke 
til medaljer til Danmark Resultatet kan ses på Sportsdykning.dk 
KURSER 
Udvalget har i samarbejde med lokale klubber opstartet 1 fotokursus som ikke er færdig endnu. 
DIVERSE 
Udvalgets medlemmer har i årets løb leveret billeder til Sportsdykning.dk, ydet råd og vejledning 
til forbundets medlemmer om køb og brug af UV-fotoudstyr. 
 
 
 
Søren Petersen 
Udvalgsformand 
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REGNSKAB 

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 Carl E. Tronhjem 
Økonomiansvarlig Jens Næsted Nielsen 
Bestyrelsesmedlem Gitte Alsing Møller 
Bestyrelsesmedlem Peter Dreier 
Bestyrelsesmedlem Pia Borneland 
Bestyrelsesmedlem Jesper Andersen 
 
Udvalgsformænd 
Ungdomsudvalget - Bent Knudsen 
Undervandsjagtudvalget - William Siefert   
Undervandsrugbyudvalget - Kim Sigmann Petersen 
Fridykkerudvalget - Tommy Nørgaard Jensen   
Teknisk Udvalg -  Pt. ikke besat 
Biologiudvalget - Hans Jessen Hansen  
Fotoudvalget - Søren Petersen 
Redaktionsudvalget - Henrik Zimmermann 
Appeludvalget - Allan Sørensen 
 
Revisor: 
Haamann A/S 
Statsautoriserede revisorer 
 
Bank 
Danske Bank 
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Ledelsens årsberetning for 2021 
 

Medlemskontingent 
Kontingentet fra klubberne beregnes for hvert aktivt medlem og bliver opkrævet af klubberne. 
Klubberne indbetaler for samtlige aktive medlemmer i januar måned, derudover opdaterer 
klubberne medlemstallet til forbundet når de får nye medlemmer i løbet af året.  
 
Senior  kr. 300,00 
Junior   kr. 180,00 
Vandtilvænning  kr.   25,00  
Derudover betales indmeldelsesgebyr for alle nye medlemmer: 
Senior  kr.   50,00 
Junior   kr.   25,00  
 
Kontingentet senior og junior indeholder:  
Kollektiv dykkerforsikring tegnet af Dansk Sportsdykker Forbund. 
Kollektiv ansvarsforsikring og krisehjælp gennem Danmarks Idrætsforbund.  
Medlemsblad. Sportsdykkeren. 
 
Personale 
Pr. 31.12.2021 var der 2 fuldtidsansatte i administrationen og 1 deltidsansat Udviklingskonsulent. 
Trænere, instruktører, bestyrelse, udvalgsformænd m.fl. arbejder frivilligt uden honorarer. 
Omkostninger dækkes efter regning. Kørsel i egen bil afregnes efter kilometerregnskab med 2,75 
kr. pr. km. 
 
Årsregnskabet for 2021 udviser et underskud på kr. 195.438 i stedet for det budgetterede 
underskud på kr. 537.568.   
 
Budgettet for 2021 blev udarbejdet af bestyrelsen med et budgetteret underskud på  
kr. 537.568. Budgettet blev godkendt på repræsentantskabsmødet 2021.   
 
Afvigelser i forhold til det godkendte budget: 
Biblioteksstyrelsen. Mere                           13.781 
Danmarks Idrætsforbund. Mindre                       - 1.000  
Danmarks Idrætsforbund. Fond                         1.570 
Sportsfiskerforbundet. Kysthjælper  5.000 
Kontingent. Mindre                  - 166.001   
Butikken. Mindre                  -   63.198 
I alt mindre indtægter                  - 209.848 
 
Mindre brugt end budgetteret    342.129 
Budgetteret underskud   - 537.568 
Resultat. Underskud   - 195.439. 

Indtægter 
Danmarks Idrætsforbund, stemmer.  
Strategistøtte. Budget 240.000 Regnskab 239.000.  Mindre indtægt 1.000 
DIF Fond bredde og elite 1.570. Mere indtægt.    
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Sportsfisker forbundet. Kysthjælper 5.000. Mere indtægt 
 
Biblioteksstyrelsen yder portotilskud til ”Sportsdykkeren” budget 65.000. Regnskab 78.781. 
Større indtægt 13.781. 
Reguleres i henhold til dokumenteret opgørelse over faktiske tal for de udsendte blade. Reguleres 
det efterfølgende år.  
 
Kontingent fra klubberne.   
Budget 1.950.000 Regnskab 1.783.999 Mindre indtægt 166.001. 
Mindre indtægt skyldes nedgang af medlemmer.  
 
Resultat af salg i butikken. 
Budget 120.000. Regnskab 56.402. Mindre indtægt 63.198.  
Forbundet er momsregistreret. 
 
Totalt var indtægterne 209.849 Mindre end budgetteret. 
 

Aktiviteter 
Ungdomsudvalget 
Budget 141.000. Regnskab 20.540. Mindre brugt end budgetteret 120.460. 
Mødeudgifter, mindre brugt. Juniorlege aflyst. Silkeborgtræf, mere brugt  
Sommerlejren: Aflyst. 
1 arrangementer afholdt. 2 arrangement aflyst. 
  
Undervandsjagtudvalget     
Budget 130.000. Regnskab 99.502. Mindre brugt end budgetteret 30.498. 
Alle arrangementer afholdt. 
 
Undervandsrugbyudvalget 
Budget 195.374 Regnskab 66.916. Mindre brugt end budgetteret 128.458. 
Møder, ikke brugt.  Udstyrs vedligehold, mere brugt, ekstrabevilling. Træningssamlinger herrer, 
aflyst.  
Træningssamlinger damer, mindre brugt. Træningssamlinger U21 herrer, mindre brugt. 
U21 mesterskab, mere brugt. EM Herrer og damer, ikke brugt.  
 
Fridykkerudvalget 
Budget 110.000. Regnskab 42.364. Mindre brugt end budgetteret 67.636. 
Møder, sekretariat, diverse, markedsføring. Mindre brugt. 
Træningssamlinger på tværs af klubberne, ikke brugt. DM POOL, mindre brugt. 
Samlet EM/VM POOL CMAS, mindre brugt. Samlet EM/VM Dybde, mindre brugt.  
 
Dykkerudvalget 
Ingen udvalg.  
Budget 25.000. Regnskab 10.000. Mindre end budgetteret 15.000. 
 
Teknisk Udvalg 
Budget 100.000 Regnskab 28.644. Mindre brugt end budgetteret 71.356.   
Møder, sekretariat, instruktørudgifter, klubservice, mindre brugt.  
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indkøb af lærebøger, udvikling og fornyelser, mindre brugt. 
De planlagte møder er primært holdt som virtuelle møder. Der er ikke udviklet de planlagte kurser. 
 
Teknisk Udvalg kurser 
Budget 20.200. Regnskab 26.654. Mere brugt end budgetteret 6.454. 
Afholdte kurser:  A-Kursus M1, B-Kursus M2, Dykkerlederkursus.  
 
Biologiudvalget 
Budget 36.500. Regnskab 35.440. Mindre brugt, end budgetteret. 1.060. 
5 aktiviteter afholdt.  
 
Fotoudvalget 
Budget 38.500. Regnskab 43.063. Mere brugt end budgetteret 4.563.  
Møder og administration, mindre brugt. DM mere brugt. VM mindre brugt.  
 
Redaktionsudvalget 
Budget 25.000 Regnskab 15.474. Mindre brugt end budgetteret 9.526. 
Møder, sekretariat, fotoarbejde, mindre brugt. 
 
”Sportsdykkeren” 
Budget 228.000. Regnskab 276.539. Mere brugt end budgetteret 48.539. 
Annonceindtægterne. Mindre indtægt.  
 
Bestyrelsen, møder m.m. 
Budget 73.000. Regnskab 32.819. Mindre brugt end budgetteret 40.181. 
Mindre brugt på møder. Virtuelle møder. 
 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper. 
Budget 173.000 Regnskab 90.958. Mindre brugt end budgetteret 82.042. 
Repræsentantskabsmødet blev ikke et weekendmøde med udvalgsformænd, men et endagsmøde 
uden udvalgsformænd. Derfor blev det billigere. Mindre brugt. Lægefagligt udvalg, mindre brugt. 
Kommunikation, mere brugt. CMAS Europa, Arbejdsgruppe vedtægter, og sekretærudgifter, 
mindre brugt.  
  
Medlemsudgifter 
Budget 98.000. Regnskab 98.709 Mere brugt end budgetteret 709. 
Vægtbælte Fond, mere brugt. Medaljer til arrangementer, mere brugt. klubrepræsentation, 
mindre brugt. PR og forsendelse af blade til centre, mindre brugt. Kontingent tilskud, mindre 
brugt. Foreningsbesøg, mindre brugt. ISO-certificering, mindre brugt. 
 
Administration og sekretariat. 
Budget 313.350. Regnskab 279.400. Mindre brugt end budgetteret. 33.950.  
Husleje Idrættens Hus, mindre brugt. Kontorartikler, mere brugt. Porto, mindre brugt. Gebyrer, 
mere brugt. Forsikringer, mindre brugt. Telefon, mere brugt. Kontingent til CMAS, CMAS Europa, 
EUF, mindre brugt. Vedligehold af IT og inventar, mindre brugt. vedligehold af programmer, mere 
brugt. Database, mere brugt. diverse administration, mindre brugt.   
 
Personaleudgifter 
Budget 1.056.600. Regnskab 1.065.186. Mere brugt end budgetteret. 8.586. 



 21 

Konsulent, mere brugt. ATP, mere brugt. Samlet betaling til ATP, mere brugt. 
Personaleomkostninger, mindre brugt.  
 
Materieludvalget 
Budget 104.350. Regnskab 142.226. Mere brugt end budgetteret 37.876. 
Vedligeholdelse, mere brugt. Forsikringer, mindre brugt. Transport, mere brugt. 
Huslejen er blevet billigere på grund af flytning til et andet lokale. 
Investering i nyt udstyr, mere brugt. 
 
Kollektive forsikringer 
DIF Kollektive forsikring, DSF Kollektive forsikring. 
Budget 617.194 Regnskab 617.194   
 
Konsulent udgifter 
Budget 87.500. Regnskab 81.712. Mindre brugt 5.788. 
 
Aktivitetspulje 
Budget 50.000. Regnskab 0. Ikke brugt 50.000. 
 
Renteudgifter 
Negative renter af indestående. Budget 20.000, mindre brugt end budgetteret 2.750. 
 
Hensættelser  
Profiltøj sporten                       28.595 
Aktivitetspulje                                            90.976 
Kursuspulje                        35.574                      
 
Hensættelser i alt                                    155.145                             
 
Egenkapital    
Egenkapital                                            1.689.805                                                                                                      
 
Bestyrelsen har besluttet at egenkapitalen skal være 1.500.000, så der er mulighed for til 
stadighed at udvikle og investere i nye aktiviteter. Bestyrelsen har aftalt en strategiplan med 
Danmarks Idrætsforbund med henblik på, at øge medlemstilgang og aktivitetsomfang indenfor 
specifikke områder.  
________________________________________________________________________________ 
 
Jesper Risløv    Carl E. Tronhjem 
Formand    Næstformand 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
Jens Næsted    Gitte Alsing Møller 
Økonomiansvarlig   Bestyrelsesmedlem 
 
 
________________________________   _______________________________ 
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Peter Dreier     Pia Borneland 
Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
Jesper Andersen    
Bestyrelsesmedlem   
 
 
________________________________         
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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. Regnskabsprincipperne er uændret i forhold til 2020. 
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. 
Tilgodehavender 
Depositum for lagerlokaler. 
Mellemregning udvalg. 
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.  
Klubkontingent dækker kontingent for 2021. 
UV-Jagt. Dækker forudbetaling til stævne 2021. Fridykning. Forudbetaling til DM til 2021. 
Biologi. Forudbetalinger til 2021. 
Teknisk Udvalg IT Kursus dækker instruktørgodtgørelser. 
Teknisk Udvalg dækker indbetalte kursusgebyrer hvor kurserne holdes i 2021. Ferieforpligtelse. 
Dækker hensættelse til feriepenge. 
Depositum UV-Rugby, dækker depositum til turneringer. 
Hensættelser: 
Profiltøj.  
Aktivitetspulje.  
Database.  
Stævner.  
Kursuspulje. 
  



 24 

Resultatopgørelse 1.1.2021 til 31.12.2021     

  Regnskab Budget Regnskab 

 Indtægter 2021 2021 2020 
     

 Danmarks Idræts-Forbund 730.000 730.000 738.000 
 Danmarks Idræts-Forbund. Strategistøtte 239.000 240.000 239.000 
 DIF Fond bredde og elite 1.570   

 Biblioteksstyrelsen 78.781 65.000 68.278 
     

 Sportsfiskerforbundet.Kysthjælper 5.000   
 Sponsor til sportstøj, atleter.mm 50.000   
 Overført Tøjpuljen -50.000   
 DIF Iniativspuljen 151.250   
 DIF Iniativspuljen.  Skyldige omkostninger -151.250   
 DSF Kontingent 1.783.999 1.950.000 1.878.831 

  2.838.350 2.985.000 2.924.109 
 Salgsindtægter 56.802 120.000 124.884 
     

 Indtægter i alt 2.895.151 3.105.000 3.048.993 
     

 Aktiviteter    
     
 Udvalg    
 Ungdomsudvalget 20.540 141.000 31.436 

 UV-Jagtudvalget 99.502 130.000 44.564 
 UV-Rugbyudvalget 66.916 195.374 100.901 
 Fridykkerudvalget 42.364 110.000 45.164 
 Teknisk Udvalg 28.644 100.000 106.259 
 Teknisk Udvalg Kurser 26.654 20.200 42.914 
 Biologiudvalget 35.440 36.500 12.768 
 Fotoudvalget 43.063 38.500 24.505 
    Dykkerudvalget 10.000 25.000 864 
 Sportsdykkeren 276.539 228.000 241.128 
 Redaktionsudvalget 15.474 25.000 19.784 
 Administration    

 Bestyrelsen 32.819 73.000 43.195 
 Øvrige udvalg og arb.grupper 90.958 173.000 111.190 
 Medlemsudgifter 98.709 98.000 28.651 
 Adm.-Kontor-Sekretariat 279.400 313.350 189.322 
 Personaleudgifter 1.065.186 1.056.600 890.048 
 Konsulentudgifter 81.712 87.500  

 Aktivitetspuljen  50.000  
 Materiel 142.226 104.350 72.243 

 Kollektive forsikringer 617.194 617.194 659.891 

 Renteudgifter af indestående 17.250 
                    
20.000  14.068 

     
 Aktiviteter i alt 3.090.589 3.642.568 2.678.895 
     

         

  Resultat -195.438 -537.568 370.097 
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Balance pr. 31.12.2021       

     
 AKTIVER   2021 2020 

     
     
 Omsætningsaktiver:    
     
 Varelager:    
 Lager  400.980 451.200 

 Varelager  400.980 451.200 

     
 Forudbetalinger:    
 Husleje januar  4.062 4.062 

 Forudbetalinger i alt  4.062 4.062 

     
     
 Tilgodehavender:    
 Depositum  9.375 9.375 

 Tilgodehavende profiltøj (betalt 2 gange)  28.310 0 

 Mellemregning udvalg  16.310 16.394 

 Varesalgsdebitorer  4.141 1.693 

 Annoncedebitorer  22.350 43.900 

 Tilgodehavender i alt  80.486 71.362 

     
 Likvide beholdninger  1.759.684 2.117.028 

         

      
 Omsætningsaktiver i alt  2.245.212 2.643.652 

         

     
 AKTIVER I ALT  2.245.212 2.643.652 
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Balance pr. 31.12.2021       

     
 PASSIVER   2021 2020 

     
 Egenkapital:    
 Fri egenkapital:    
 Egenkapital primo  1.885.245 1.515.148 

 Årets resultat   -195.439 370.097 

 Egenkapital     1.689.806 1.885.245 
     

     
 Gæld og hensættelser:    
 Kortfristet gæld:    
 Leverandører  0 2.128 

 Kildeskat, Ambi, Atp, Barsel.dk A/O ATP  72.832 103.803 
 Moms  22.872 20.026 
 Klubkontingent   0 65.045 
 Teknisk Udvalg IT Kursus  24.899 25.999 
 A-Kursus  0 5.000 
 UV-Rugby. Depositum   6.000 6.000 
 2021 UV-Jagt. Scorpene  2.596 0 
 2021 UV-Jagt. Sportstøj betalt i 2022  7.075  

 2021 Sportsdykkeren betalt i 2022  7.123  
 2021 Sportsdykkeren betalt i 2022  20.002  
 UV-Jagt  0 3.866 

 Fridykning DM  0 9.550 
 Biologi. Koralrevskursus  0 1.800 
 Feriepengeforpligtelse (Feriefonden)  49.757 107.565 
 Feriepengeforpligtelse  35.855 35.855 
 Danmarks Idræts-Forbund. Initiativspuljen 2022  151.250   

 Kortfristet gæld i alt  400.262 386.637 
     

22 Hensættelser:    
 Profiltøj   28.595 23.720 

 Aktivitetspulje  90.976 90.976 
 Database  0 200.000 
 Hensat til stævner  0 20.000 
 Kursuspulje  35.575 37.075 

   155.145 371.771 
         

     
 Gæld og hensættelser i alt   555.407 758.408 

     
 PASSIVER    2.245.213 2.643.652 

     
 Kontraktlige forpligtigelser    
 Kautionsforpligtelser Danmarks Idræts-Forbund.     
 Klubbers optagelse af lån hos DIF.   265.250 263.750 

 Leasingforpligtelse. Frankeringsmaskine. Restløbetid 1 år.   4.480 4.480 

   Regnskab Budget Regnskab 

   2021 2021 2020 
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  DSF - Kontingent         

      
 Region 1  441.604 510.000 472.891 

 Region 2  338.125 360.000 347.810 

 Region 3  138.830 160.000 143.435 

 Region 4  865.440 920.000 914.695 

      
  DSF-Kontingent i alt   1.783.999 1.950.000 1.878.831 

      
      
      
      

  Salgsindtægter         

      
 Omsætning  201.119 120.000 251.735 

 Abonnement  960   480 

   202.079 120.000 252.215 

      
 Vareforbrug  90.321  86.245 

 Porto/Fragt  8.546  9.652 

 Porto certifikater  3.208  3.198 

 Faktureret porto  -7.915  -9.404 

 Kontorartikler og emballage  20.627  23.130 

 PBS Afgifter/gebyrer  3.512  1.840 

 Afskrivning materieler  20.511  51 

 Bambora  1.188   
 Faktura indscannet  78  186 

 Stofmærker certifikater  0   
 Frankeringsmaskine  4.603  6.571 

 Medaljer  0  -2.925 

 Medaljer  0  925 

 Udgifter lærebøger  600  7.399 

 Mobilpay  0   465 

   145.277  127.331 

      
  Salgsindtægter    56.802 120.000 124.884 
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   Regnskab Budget Regnskab 

   2021 2021 2020 

 Ungdomsudvalget     
      
 Møder  2.482 10.000 2.843 

 Arbejdsmøder  0 8.000 7.085 

 Telefonpenge.   10.000 10.000 8.000 

      
      
 Sommerlejr  AFLYST  0 230.000 0 

 Deltagerbetaling  0 -132.000 0 

   0 98.000 0 

      
      
 Juniorlege  AFLYST  0 29.600 26.053 

 Deltagerbetaling  0 -21.600 -20.400 

   0 8.000 5.653 

      
      
 Juniortræf i Silkeborg    14.058 16.000 14.755 

 Deltagerbetaling  -6.000 -9.000 -6.900 

   8.058 7.000 7.855 

      
           

      

 Ungdomsudvalget    20.540 141.000 31.436 
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   Regnskab Budget Regnskab 

   2021 2021 2020 

 UV-Jagtudvalget     
      
     Møder/Sekretariat     
 Møder  1.419 5.000 3.639 

 EM Møder     
 Sekretariat/Kontorartikler  1.626 1.000 323 

 Præmier    2.361 
 Telefonpenge  3.000 4.000 4.000 
      

 Nak og spis 2 gange  2.250 12.000  
      
 DSF Mesterskab     
 DSF mesterskab - udgift  58.071 62.500 56.447 

 Kattegatcentret Driftfond  0  -8.500 
 Deltagerbetaling  -43.750 -52.500 -25.750 
   14.321 10.000 22.197 
 Udtagelsesstævne        

 Udtagelsesstævne - udgift  9.173 23.800 17.905 
 Deltagerbetaling  -7.500 -16.800 -8.850 
   1.673 7.000 9.055 
 Nordisk mesterskab      

    Udgift  29.016 67.500 0 
 Deltagerbetaling  0 -32.500 0 
   29.016 35.000 0 
 Nordisk mesterskab. Danmark      

 Udgift  8.031 43.000  
 Deltagerbetaling  -14.030 -28.000   
   -5.999 15.000  
 VM      
 Udgift  1.000 55.000 0 

 Udgift  26.659   
 Deltagerbetaling  0 -30.000 0 

   27.659 25.000 0 
      

 Battle of Copenhagen          
 Udgift  63.525 100.000 0 

 Deltagerbetaling  -43.464 -90.000 0 
   20.061 10.000 0 
 Udgifter Kredse     

 Jylland  0 2.000 2.438 
 Fyn  2.640 2.000 0 
 Sjælland  1.836 2.000 550 
   4.476 6.000 2.988 
      

           
      
  UV-Jagtudvalget     99.502 130.000 44.564 
   Regnskab Budget Regnskab 
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 UV-Rugbyudvalget  2021 2021 2020 

      
 Møder     
 Dommere Championscup og U21 NM  5.791 4.000 0 

 Turneringer DM Herrer   858 5.000 4.508 

 Udstyrs vedligeholdelse  38.794 5.000 3.036 

 Træningssamlinger Herrer  0 27.500 20.641 

 Træningssamlinger Damer  2.009 14.000 8.078 

 Træningssamlinger U21 Herrer  3.931 15.000 0 

 Træningssamlinger U21 Damer   0  
      
      
 Nordisk Mesterskab Herrer/Damer,Norge      
 Udgift  0 0 105.689 

 Sponsorer  0 0 -10.000 

 Deltagerbetaling  0 0 -31.050 

   0 0 64.639 

 U21 Mesterskab     
 Hotel og forplejning  8.643 20.000  
 Tansport til stævnet  4.718 5.000  
 Halleje  912 6.000  
 Diverse omkostninger  9.136 5.000  
 Gebyr pr. hold 5 hold  -7.350 -7.500  
 Deltagerbetaling  -700 -15.000   

   15.359 13.500 0 

 EM Herrer og Damer     
 Deltagergebyr NOK 30,000 pr. hold  174 42.000  
 Fly 35 a 2.000+transport til København   77.000  
 Hotel og forplejning   157.374  
 Transport til og fra lufthavn   5.000  
 Deltagerbetaling 30 a 5.000   -150.000  
 Sponsorer    -20.000   

   174 111.374  
           

      
  UV-Rugbyudvalget    66.916 195.374 100.901 
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   Regnskab Budget Regnskab 

  Fridykkerudvalget  2021 2021 2020 

      
 Udvalgsmøder/Administration     
 Transport/overnatning/ ifm.DM P /møde/tlf.  0 4.000 0 

 Arbejdsmøde. Årsafslutning  1.428 5.000 0 

 Hjemmesider  600 1.000 1.599 

 Teleponpenge  5.000 6.000 3.000 

 Streaming udstyr  0 0 14.183 

 Udvalgets stævnekasser  2.484 2.000 8.949 

   9.513 18.000 27.731 

      
 Diverse     
 Renter  75 0 13 

 Diverse  75 0 13 

      
 DM Pool     
 Ophold/forplejning  2.290 3.000 2.748 

 Svømmehalsleje og livredder  0 2.000 387 

 Stævnetrøjer  13.156 10.000 8.413 

 Officials  532 6.000 1.724 

 Transport dommere,læge,sikkerhedsdykkere  19.480 20.000 17.409 

 Medaljer  0 2.000 1.241 

 Deltagerbetaling  -14.300 -15.000 -12.000 

   21.158 28.000 19.922 
 Træningssamling     

 Ophold og forplejning. Totaludgift  0 25.000 1.498 
 Deltagerbetaling  0 -5.000 -4.000 
 Træningssamling  0 20.000 -2.502 
      

 DM Dybde     
 Medaljer  0 2.000 0 

 DM Dybde  0 2.000 0 
      

 Samlet EM/VM Pool CMAS     
 Ophold, forplejning,stævne  380 42.000 0 

 Deltagerbetaling  6 a 3.500  7.140 -21.000 0 
 Samlet EM/VM Pool CMAS  7.520 21.000 0 
      

 Samlet EM/VM Dybde     
 Ophold, forplejning,stævne  4.099 42.000 0 

 Deltagerbetaling  6 a 3.500  0 -21.000 0 
 Samlet EM/VM Dybde  4.099 21.000 0 
      

           
      
  Fridykkerudvalget     42.364 110.000 45.164 
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   Regnskab Budget Regnskab 

   2021 2021 2020 

  Teknisk Udvalg     
      
      
 Udvalgsmøder     
 Udvikling,handlingsplan,budget,Rep.møde  0 25.000  
 Instruktørtrænermøde   10.013 25.000 19.249 

 Instruktørseminar  0 0 7.184 

 Arbejdsmøder  0 6.000 353 

 TÆT PÅ    0   

   10.013 56.000 26.786 

      
 Kontorartikler  2.050 1.500 1.085 

 Porto  -870 500 87 

 Telefon.   10.125 12.000 11.250 

 Repræsentation   3.500  
 IT   4.000  
 Netværksdrev    500   

   11.305 22.000 12.422 

 Instruktørpleje     
 Udgift  210 9.500 9.084 

   210 9.500 9.084 

 Klubservice     
 Decentrale optagelsesprøver  0 0 1.343 

 Luftanalyser  6.000 0  
 Teoriprøver opdatering    5.000   

   6.000 5.000 1.343 

      
 Indkøb af lærebøger  0 550 3.030 

 Nye kursuskasser  1.117 1.000 0 

 Udd. Materialer snorkeldykning   2.500  
 Opdatering af lærebøger  0 0 52.715 

 E-Læring. 1*, Rec.Trimix. Nitrox  0 450 878 

 Udvikling specialies if.handlingsplan  0 0 0 

 Profilbeklædning  0 3.000 0 

   1.117 7.500 56.623 

           

      

 Teknisk Udvalg   28.644 100.000 106.259 
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 Teknisk Udvalg, kurser  Regnskab Budget Regnskab 
   2021 2021 2020 
 Instruktørseminar     
 Repræsentation, gaver  0 0 22.500 
 Seminargebyr, middag  0 0 72.770 
 Foredragsholder  0 0 3.147 
 Deltagerbetaling   0 0 -93.500 
   0 0 4.917 
 Fridykkerinstruktørkursus     
 Ophold og forplejning  0 2.500 0 
 Instruktør transport  0 5.000 0 
 Instruktørudgifter  0 6.000 0 
 Certifikater  0 900 0 
 Deltagerbetaling  0 -14.400 0 
   0 0 0 
      
 Decentrale optagelsesprøver M1     
 Udgift  0 3.000 0 
 Decentrale optagelsesprøver M1  0 3.000 0 
      
 CMAS 1* Instruktørkursus M1     
 Certifikater  0 600 1.265 
 Ophold og forplejning  14.778 30.200 39.697 
 Svømmehal  5.880 0 11.575 
 Kørsel instruktører  8.849 10.000 6.086 

 Udgifter instruktører  9.450 10.500  
 Transport materiel/Brændstof  1.247 1.000 532 

 T-Shirts  0 800 1.035 

 Deltagerbetaling    -25.450 -40.000 -40.000 

   14.754 13.100 20.190 

      
 CMAS 2* Instruktørkursus M2     
 Certifikater  117 1.600 0 

 Ophold og forplejning  31.642 20.000 17.535 

 Kørsel instruktører  1.177 6.000 7.331 

 Udgifter instruktører  10.800 6.000 8.500 

 Transport materiel/Brændstof  1.568 2.200 649 

 Kutter  0 8.000 3.000 

 Foredragsholder   200  
 T-Shirts  1.260 800 311 

 Deltagerbetaling 6.500  -35.000 -40.000 -12.500 

   11.564 4.800 24.825 

 1* Snorkeldykkerinstruktør     
 Certifikater  0 2.400 0 

 Ophold og forplejning  0 1.500 0 

 Kørsel instruktører  0 3.500 0 

 Udgifter instruktører  0 2.500 0 

 T-Shirts  0 1.200 0 

 Deltagerbetaling 800  -3.400 -10.200 0 

   -3.400 900 0 
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   2021 2021 2020 

 2* Snorkeldykkerinstruktør      
 Certifikater  0 800 0 

 Kørsel instruktører  0 3.600 0 

 Ophold og forplejning  0 1.600 0 

 Udgifter instruktører  0 3.800 0 

 Deltagerbetaling 2.400  0 -9.600 0 

   0 200 0 

 Dykkerlederkursus      
 Ophold og forplejning  0 6.000 15.615 

 Certifikater  0 600 0 

 Kørsel instruktører  0 3.000 1.385 

 Udgifter instruktører  0 5.600 0 

 Transport materiel/Brændstof  0 1.000 982 

 Deltagerbetaling    0 -18.000 -25.000 

   0 -1.800 -7.018 

  Teknisk Udvalg, kurser     
      
 Cebtralt CMAS 3* Kursus P3     
 Certifikater  0 1.200 0 

 Instruktørkørsel  0 6.000 0 

 Materiel transport  0 1.000 0 

 Forplejning/Ophold  0 9.400 0 

 Instruktørgodtgørelse  0 4.000 0 

 Deltagerbetaling  0 -21.600 0 

   0 0 0 

 Instruktør Crossover     
 Kørsel instruktører  0 4.000 0 

 Instruktørudgifter  0 4.000 0 

 Forplejning og overnatning  0 2.000 0 

 Certifikater  3.737 800 0 

 Deltagerbetaling  0 -10.800 0 

   3.737 0 0 

 Snorkeldykkerlederkursus     
 Ophold og forplejning  0 1.600 0 

 Certifikater  0 600 0 

 Kørsel instruktører  0 3.600 0 

 Udgifter instruktører  0 3.800 0 

 Deltagerbetaling    0 -9.600 0 

   0 0 0 

           

      
 Teknisk Udvalg  28.644 100.000 106.259 

 Kurser   26.654 20.200 42.914 

  Teknisk Udvalg    55.298 120.200 149.172 
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 Biologiudvalget  2021 2021 2020 

      
 Marinbiologi Nordisk Sjælland     
 Instruktørudgifter   2.500  
 Lokaler   1.000  
 Forplejning   3.600  
 Leje Båd   800  
 Certifikater   2.400  
 Deltagerbetaling  0 -10.800 0 

    -500  
 Marinbiologi Nordisk Fyn/Jylland     
 Instruktørudgifter   2.500  
 Lokaler   1.000  
 Forplejning   3.600  
 Leje Båd   800  
 Certifikater   2.400  
 Deltagerbetaling   -10.800  
   0 -500 0 

      
 Ungdomslejr     
 Sommerlejr   3.000  
 Silkeborg lejr   2.000  
 Andre Events  3.209 2.000  
   3.209 7.000 0 

 Tur til Lysekill/Sverige     
 Instruktørudgifter   2.500  
 Forplejning  9.229 12.000  
 Kursusmateriale   1.000  
 Transport   2.000  
 Deltagerbetaling    -18.000  
   9.229 -500  
           

      
 Biologiudvalget  35.440 36.500 12.768 
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   Regnskab Budget Regnskab 

   2021 2021 2020 

  Fotoudvalget     
      
 Møder   2.000  
 Kontorartikler   500  
 Fototræf   500  
      
 DM UV-Foto     
 Ophold/Forplejning.  25.372 22.000 1.400 

 Transport  4.894 5.000 3.105 

 Diverse   500  
 Deltagerbetaling  -7.200 -12.000   

   23.066 15.500 4.505 

 VM       
 Henlæggelse til 2021  -20.000 20.000 20.000 

 CMAS Gebyr. Udgift  64.997 0  
 Deltagerbetaling  -25.000 0   

   19.997 20.000 20.000 

           

      

 Fotoudvalget   43.063 38.500 24.505 
 
   Regnskab Budget Regnskab 

   2021 2021 2020 

  Dykkerudvalget     
      
 Møder    864 

 Arrangementer  10.000 25.000  
           

      

 Dykkerudvalget   10.000 25.000 864 
      

   Regnskab Budget Regnskab 
    2021 2021 2020 

 Redaktionsudvalget     
      

 Møder  
                  
627  3.000 

               
1.888  

 Porto  419 500 590 

 Telefon/Serverdrift   0 4.000  
 IT vedligeholdelse  1428 1.500 948 

 Ekstrabevilling/Kamera  0  8.857 

 Artikler kørsel   8.000  
 Artikler , andre udgifter   13.000 8.000 7.500 

      
 Redaktionsudvalget  15.474 25.000 19.784 
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   Regnskab Budget Regnskab 

  Sportsdykkeren  2021 2021 2020 

      
 Blad nr. 1     
 Trykning  19.988 20.000 19.613 

 Opsætning  20.188 21.000 20.313 

 Porto  41.022 40.000 42.334 

   81.198 81.000 82.260 

 Annonceindtægter  -2.500 -30.000 -22.125 

 Provision   460 6.000 4.425 

   79.158 57.000 64.560 

 Blad nr. 2      
 Trykning  19.986 20.000 19.577 

 Opsætning  21.250 21.000 20.188 

 Porto  39.473 40.000 38.886 

   80.708 81.000 78.650 

 Annonceindtægter   -29.625 -30.000 -25.875 

 Provision   4.800 6.000 5.175 

   55.883 57.000 57.950 

 Blad nr. 3     
 Trykning  19.995 20.000 19.999 

 Opsætning  20.188 21.000 20.188 

 Porto  39.319 40.000 40.233 

   79.502 81.000 80.419 

 Annonceindtægter  -17.125 -30.000 -28.375 

 Provision   2.800 6.000 5.675 

   65.177 57.000 57.719 

 Blad nr. 4     
 Trykning  20.002 20.000 20.015 

 Opsætning  21.250 21.000 20.188 

 Porto  43.093 40.000 41.897 

   84.345 81.000 82.099 

 Annonceindtægter  -9.625 -30.000 -26.500 

 Provision   1.600 6.000 5.300 

   76.320 57.000 60.899 

      

 Sportsdykkeren     276.539 228.000 241.128 
      
      
 Bladudgift  325.754 324.000 323.428 

 Annonceindtægter   -49.215 -96.000 -82.300 

   276.539 228.000 241.128 
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  2021 2021 2020 

 Administration    
     
  Bestyrelsen    
 Bestyrelsesmøder 6.061 30.000 19.851 

 CMAS Generalforsamling 0 10.000 0 

 DIF møder 2.416 5.000 4.175 

 Bestyrelsens deltagelse i udvalgsmøder 2.149 6.000 4.991 

 Udstilling Promotion 1.687 5.000 1.832 

 Biologiudvalget Lysekill tilskud 2.583 0  
 Uforudsete møder 10.455 10.000 5.346 

 Telefon 7.469 7.000 7.000 

     

 Bestyrelsen  32.819 73.000 43.195 
     
  Øvrige udvalg og arbejdsgrupper    
 Repræsentantskabsmøde 23.688 75.000 24.397 

 Repræsentation/Gaver 6.088 3.000 2.272 

 Revision 35.800 40.000 38.200 

 CMAS UV-Foto Søren Petersen 5.366 0  
 Lægefagligt Udvalg 0 2.000 294 

 Hjemmeside/Kommunikation 14.526 42.000 34.229 

 Arbejdsgruppe/Vedtægter/Appeludvalget 0 0 1.318 

 CMAS Europa 5.490 8.000 7.931 

 CMAS Sekretærudgifter 0 3.000 2.549 

     

 Øvrige udvalg og arbejdsgrupper 90.958 173.000 111.190 
     
  Medlemsudgifter    
 Medlemskort 0 0 12.306 

 Medlemskort forsendelse 0 0 5.536 

 Vægtbæltefond 672 0 0 

 Medaljer til atleter. På lager  34.609 0 0 

 Klubrepræsentation 5.134 5.000 2.635 

 Forsendelse af blade til Centre 2.735 3.000 776 

 Kontingent tilskud 8.730 10.000 9.100 

 Foreningsbesøg 3.388 40.000 4.267 

 ISO certifisering 43.442 40.000 -5.968 

     

 Medlemsudgifter i alt 98.709 98.000 28.651 
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  2021 2021 2020 

  Administration       
 Husleje 91.259 94.000 91.259 

 Kontorartikler 15.467 10.000 11.757 

 Porto 1.629 2.000 2.354 

 Gebyrer 5.332 2.000 3.520 

 Medielicens 0 1.100 0 

 Forsikringer 18.906 20.000 20.241 

 Telefon/Telefax 19.488 15.000 10.733 

 Kontingent DIF og CMAS 15.414 23.000 22.421 

 Kontingent CMAS Europa 372 2.300 2.246 

 Kontingent EUF 0 1.600 1.497 

 Vedligeholdelse IT, inventar m.m. 18.208 21.850 4.862 

 Vedrligholdelse af programmer 24.917 20.000 20.660 

 Database Medlemskartotek 269.023 100.000  
 Darabase fra hensættelse -200.000 0  
 Diverse administration -615 500 -2.228 

     

 Administration i alt 279.400 313.350 189.322 

     
  Personaleudgifter    
 Gager incl. Konsulent 1.033.428 875.000 873.428 

 Gage konsulent  165.000  
 Rejsegodtgørelse konsulent 8.490 0  
 ATP arbejdsgiver 6.438 4.600 4.544 

 Financieringsbidrag Atp/Samlet betaling 15.200 8.000 8.740 

 Personaleomkostninger 1.630 4.000 3.337 

 Personaleudgifter 1.065.186 1.056.600 890.048 

     
 Konsulentudgifter    
 IKC/Faglig ledelse 38.636 51.500  
 Kontorplads 3.sal 23.684 26.000  
 PC/Telefon 19.392 10.000   

 Konsulentudgifter 81.712 87.500  

     
     
 Aktivitetspulje 0 50.000  
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  2021 2021 2020 

  MATERIEL    
     
 Husleje 48.750 48.750 48.750 

 Vedligeholdelse 10.144 7.000 5.739 

 Forsikringer 440 600 440 

 Transport 18.777 18.000 17.314 

 Fornyelser  30.000  
 OXY Bokse 23.792   
 Møder 176   
 Motorer til rep. 1.844   
 5 motorer til service.rep. 15.258   
 8 bærbare VHF 11.192   
 2 Gummibåde (a-conto) 5.000   
 6 Møbelhunde 3.842   
 Kompressor (til gummibåde) 1.540   
 Løfterspil 1.471   
     

 Materiel i alt 142.226 104.350 72.243 

     
          

     
  Kollektive forsikringer    
     
 DIF Kollektive forsikring  28.986 28.986 33.792 

 Dykkerforsikring a 93,00 588.208 588.208 626.099 

     

 Kollektive forsikringer 617.194 617.194 659.891 
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    Regnskab Regnskab 

  Hensættelser    2021 2020 

      
 Profiltøj      
 Hensat   23.720 55.186 

 2020 UV-Jagt    -7.410 

 2020 UV-Rugby    -24.056 

 2021 UV-Rugby   -33.928  
 2021 Baltic Finans   50.000  
 2021 Sportsdykkeren     -11.198   

      
    28.595 23.720 

 Aktivitetspulje     
 Hensat    90.976 90.976 

    90.976 90.976 

      
 2015 Hensat til database   0 200.000 

           

    0 200.000 

 Hensat til stævner     
 UV-Foto VM i 2021    0 20.000 

    0 20.000 

      
 2017 Kursuspulje     
 Hensat   35.575 37.075 

 Fra overskud 2018         

    35.575 37.075 

           

       
    155.145 371.771 
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Handlingsplaner og budget 2022 
Ungdomsudvalget 
 
Udvalget arbejder 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 3 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.  
Et materieltelt til det materiel der bruges, gummibåde, motorer, bøjer og meget andet. 
Deltagerne medbringer selv egne telte, så det kræver et stort område på en campingplads. 
Udover udvalget er der en meget stabil stab af frivillige hjælpere som er med til at pakke biler med det 
udstyr der skal bruges på lejren.  
Der er ca. 15 hjælpere til at sætte lejren op.  
Der sættes telte op, tilsluttes vand og strøm, sættes lamper op, indrettes køkken så køleskabe og frysere er 
klar til at modtage maden.  
  
 
Juniorlege:  
Vi forventer at holde juniorlegene i Kongeåbadet Vamdrup. Stævnet bliver i marts måned. 
Deltagerne indkvarteres på en skole. 
Juniorlegene er et stævne for juniorer hvor der dystes i 4 disipliner over en weekend.  
Der deltager omkring  60 juniorer. 
 
Juniortræf i Silkeborg:  
Træffet er for juniorsnorkeldykkere og det eneste træf vi har hvor der dykkes i ferskvandssøer.  
Der overnattes i et klubhus. Nogle sover i medbragte telte.  
Der er dykning om dagen og natdyk om aftenen. En af dagene arrangeres der forskellige vandlege i en af 
søerne.  
Stævnet bliver i september måned. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Ungdomsudvalget 
 
Bent Knudsen  
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Handlingsplan og budget udkast 2022 – Uv-jagt 
- Der vil som altid, i 2022 blive afholdt vores årlige pointjagter i de 3 landsdele. Det er 18 jagter i alt 
-  ca 60 deltagere. 
-Lørdag den 7 maj afholder vi for femte gang Øresund Scorpena cup. Denne store internationale 
konkurrence har været en stor succes og vil med sikkerhed også blive et stort tilløbsstykke i 2022. I 
2019 (inden Corona) var der 107 registreret deltagere (hvilket gør det til en af verdens største uv 
jagt konkurrencer). I 2022 bliver vi ramt af torskekvoten, så alle deltagere desværre kun må fange 
1 torsk hver. Derfor arbejder vi på at ændre regelsættet og konkurrencen til, at være en 
artskonkurrence. Hvis opbakningen bliver mere end 50 deltagere, så har vi også i år, 
Middelgrundsfortets i baghånden. Her er der mere end 500 sovepladser, så nu behøver vi ikke sige 
nej pga. pladsmangel J 
- Første weekend af juni (den 4+5) afholder vi årets FM/DM som i 2022 bliver på Sjælland (Stevns 
og Dragør) - ca 50 - 75 deltagere.  For fjerde år, skal vi kåre både i herre og dame rækken.  
- 13. AUG – 14. AUG 2022  
 
1st CMAS FRESH WATER EUROPEAN CHAMPIONSHIP 
- I september afholdes CMAS XXV EURO/AFRICAN Championship (formentlig i Tunesien). 
- I oktober afholdes Nordisk mesterskab. Værterne er Finland, men det forventes at blive afholdt 
på Hitra i Norge. 
- I starten af november afholdes udtagelsesstævne til landsholdet 2023 - 18 mandlige + 6 
kvindelige deltagere. 
 
Vi vil igen i 2022 prøve at stable events på benene, hvor gastronomi, fisk og natur er i højsædet. Vi 
vil fortsat stræbe på, at der til de store konkurrencer vil være mulighed for, at fangsterne bliver 
tryllet om til fish & chips eller andet gastronomi til tilskuere og deltagere.  
Det er blandt andet igennem de store og vel-tilrettelagte arrangementer, at nye medlemmer 
trækkes til Forbundet. Alle skal ønske at blive en del af alt det sjove og spektakulære – ud over alt 
det gode miljø og lovmæssige tiltag Forbundet også arbejder for. 
 
I 2022 vil udvalget også stå i spidsen af samarbejdet med Danmarks Sportsfisker Forbund og Velux 
Fonden, omkring genetablering af maritime områder. Et arbejde som Sportsdykker Forbundet 
modtager 125 000 kr for at udføre.  
Ligeledes arbejder vi videre i Paragraf 7 udvalget og med at formidle og præge, den danske fiskeri 
lovgivning, til glæde for alle under overfladen J  
   
Med venlig hilsen 
Undervandsjagt udvalget 
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Handlingsplan UV-Rugby udvalget 2022 
 

Årsmøde og udvalgsmøder: 
Alt kommunikation klares over Teams, mails, telefon og ved UV-rugby stævner mv., ingen 
omkostninger. 
 
Klubudvikling: 
Kørepenge til besøg hos UV-rugby klubber, hvor udvalget og landsholdsspillere vil besøg og træne 
med mindre klubber, for at fremme klubudviklingen indenfor UV-rugby. 
 
Dommere Champions Cup: 
Der sendes 2 dommer til det årlige Champions Cup som er VM for klubhold i Berlin, Tyskland den 
25-27. november 2022.  
 
Der er budgetteret med en omkostning på kr. 4.000, som skal dække fly og transport fra 
lufthavnen for de 2 dommer, Champions Cup arrangør betaler forplejning og hotel. Dommerne 
sendes afsted for at følge den forpligtelse, at alle store UV-rugby nationer sender dommer afsted, 
ligesom for at vores dommer får international erfaring, som de kan tage med hjem til klubberne og 
den nationale elitedivision, hvor de også dømmer. 
  
Turneringer og udstyrs vedligeholdelse: 
Der afholdes herrer DM i 7. maj 2022 i Aarhus. Medaljer kr. 2.500 og transport/diæter til dommer 
på kr. 2.500 i alt kr. 5.000. 
 
Der budgetteres med kr. 5.000 til løbende vedligeholdelse af kamp ur, nye bolde, ny våddragt til 
dommer mv. 
 
Træningssamlinger Herrer: 
Der forventes 4 træningssamlinger i året med cirka 20-25 deltager pr. gang, 4 gange i Bellahøj.  
 
Det budgetteres til kr. 8.000 i kørselsgodtgørelse/tog/bro/halleje i Bellahøj, så der budgetteres 
med kr. 32.000 i alt. 
 
Træningssamlinger Damer: 
Der forventes 4 træningssamlinger i året med cirka 20-25 deltager pr. gang.  
 
Det budgetteres til kr. 4.000 i kørselsgodtgørelse/tog/bro/halleje, så der budgetteres med kr. 
16.000 i alt. De lavere omkostninger i forhold til herrerne, skyldes at de fleste spiller kommer fra 
Københavns området. 
 
NM-herrer og damer, Helsinki, Finland 25. februar - 27. februar 2022:  
Der er NM hvert 4. år. Danmark forventer at stille med 15 herrer, 15 damer, 4 træner, 1 
mentaltræner og 1 fysioterapeut, så i alt 36 personer.  
 
Herrerne vandt guld i 2020 og går efter at forsvaret guldet, mens damerne blev nr. 4 i 2020, vil gå 
efter en bedre placering i 2022. 
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Vi har anslået tilmeldingsgebyr på kr. 3.000 for begge hold.  
Fly er bestilt som gruppebilletter hos SAS og koster kr. 1.272 pr. person med fly fra København, 
plus kr. 5.000 i transport til København for Jyder og Fynboer. Der er for hotel og forplejning afsat 
kr. 1.500 pr. person. 
Der er budgetteret med en egenbetaling pr. person på kr. 1.500. 
 
EM-herrer og damer, Stavanger, Norge 24. juni - 2. juli 2022:  
Der er EM hvert 4. år, stævnet skulle være afholdt i 2021, men udskudt som følge Covid-19. 
Arrangører har ændre længde af stævnet efter aftale med CMAS, så nu kræver det 8 
overnatninger. 
Danmark forventer at stille med 15 herrer, 15 damer, 4 træner, 1 mentaltræner og 1 
fysioterapeut, så i alt 36 personer.  
Herrerne fik EM sølv i 2017 og går efter guldet, mens damerne blev nr. 6, vil gå efter en bedre 
placering i 2022. 
 
Vi har anslået tilmeldingsgebyr til EUR 3.000 pr hold og CMAS-licenser på cirka kr. 3.000. Fly 
forventes at koste cirka kr. 2.000 pr. person med fly fra København, plus kr. 5.000 i transport til 
København for Jyder og Fynboer. 
Hotel og forplejning til stævne hotellet der ligger lige ved svømmehallen er beregnet til cirka til kr. 
5.300 pr. person for 11 dage efter de oplysninger arrangører har givet. Norge er desværre ikke det 
billigst sted, hvor især maden er dyr. Der er budgetteret med en egenbetaling pr. person på kr. 
5.000. 
Vi håber på at vi kan få en eller flere sponsorer til at komme med kr. 20.000. 
 
Træningssamlinger U21 Herrer: 
Der forventes 5 træningssamlinger i året med cirka 15 deltager pr. gang, 3 gange i Herlev og 2 
gange i Arden.  
Det budgetteres til kr. 3.000 pr. gang i kørselsgodtgørelse og tog, så der budgetteres med kr. 
15.000 i alt. 
 
U21 - mesterskab - Finland, 18. nov. - 20. nov. 2022: 
Vi har anslået tilmeldingsgebyr på kr. 1.500. 
 
Fly forventes koste kr. 1.500 pr. person med fly fra København, plus kr. 2.000 i transport til 
København for Jyder og Fynboer. Der er for hotel og forplejning afsat kr. 1.500 pr. person.  
Der er budgetteret med en egenbetaling pr. person på kr. 1.500. 
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Handlingsplan for Fridykkerudvalget 2022 - 2025 
 
Generel handlingsplan for Fridykkerudvalget 
Fridykkerudvalget vil i sit arbejde med dansk fridykning hele tiden prøve at forbedre forholdene 
for de omkring 1000 danskere, der dyrker fridykning i klubber rundt omkring i Danmark på alle 
niveauer. 
 
Danske atleter har vist gode resultater på internationalt plan med både medaljer og nye rekorder 
de seneste år. Senest her i 2021 hvor vi lige har vundet guld i CMAS dybde og i de forrige år har vi 
vundet guld i CMAS Pool, bronze i AIDA VM pool, 2 x bronze i CMAS Dybde samt danske og 
nordiske rekorder både i dybde- og pool fridykning.  
Dette skal vi have fastholdt i fremtiden, men Fridykkerudvalget vil også arbejde for bredden af 
fridykker Danmark og prøve at skabe miljøer, der gør at flere vil dyrke og blive inspireret af 
sporten.  
 
Vores budget og handlingsplan handler derfor overordnet om: 

• at fastholde og udvikle støtten til vores landshold, så vi kan blive ved med at skabe gode resultater 
og dermed synlighed ude i verden 

• at gøre DM i pool til et professionelt internationalt event der tiltrækker både elite og bredde 
• at fastholde og udvikle træningssamlinger, da det er et vigtigt redskab til at udvikle atleter i 

fridykningens verden, både elite og bredde 
• at arbejde strategisk på bedre forhold til dybdetræning i Danmark 

Poster på dette års budget (2022): 
Fridykkerudvalget 
Transport og overnatning for udvalgsmedlemmer 
Posten skal dække de udgifter der måtte være på kørsel for ikke deltagende medlemmer i 
forbindelse med det åbne udvalgsmøde og DM i Pool 
Fysisk udvalgsmøde 
Fridykkerudvalget sætter ikke penge af til fysiske møder, da vi afvikler møderne igennem Skype, 
hvorfor der i stedet er afsat penge til administration/telefonpenge. Vi vil dog gerne afholde et 
fysisk møde sidst på året som årsafslutning og for at vi kan ses fysisk. 
Fridykkerudvalgets hjemmesider 
Posten dækker over Fridykkerudvalgets hjemmesider hos one.com, danskfridykning.dk, 
dmifridykning.dk. 
 
Telefonpenge 
Telefonpenge for Fridykkerudvalgets medlemmer. 
Udbetales sidst på året. 
 
Fridykkerudvalgets “stævnekasse” 
Der findes 2 “stævnekasser” som Fridykkerudvalget administrer. Disse kasser indeholder kamera, 
målebånd, stopure mm, så det er muligt for selv små klubber at holde et stævne uden videre 
udgifter til sådanne ting. 
Træningssamlinger/workshops på tværs af klubberne 

Klubbernes miljøer er fundamentalt for at fastholde bredden som elite i fridykkeraktiviteter. 
Derfor ønsker Fridykkerudvalget at arrangere træningssamlinger på tværs af klubberne, 
hvor erfaringsudveksling og inspiration kan opstå til optimering af klubmiljø.  
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Dette vil også bidrage positivt til det nationale fællesskab som er vigtigt i forbindelse med 
afvikling af Danmarksmesterskabet eller andre arrangementer for fridykkere i Danmark.  
 
Ligeledes ønsker vi at kunne tilbyde workshops med erfarne instruktører der positivt kan 
bidrage til optimering af træning og inspiration til nye måder at optimere sporten på.  
 
Vi ønsker at så mange som muligt kan deltage, hvorfor deltagergebyret er 200 kr. pr. gang. 
 
Da der i forvejen er meget aktivitet på pool området har vi har valgt at afsætte penge til 
Hemmoor Kreidesee turen i Kristi himmelfartsferien fast, da det er fokuseret på 
dybdetræning og en populær tur for hele fridykker Danmark. 
Da der er meget stor efterspørgsel på netop denne tur har vi  i 2022 valgt at afsætte penge 
til en ekstra tur i efteråret, så endnu flere har mulighed for at mødes på tværs af klubberne.   

DM i pool 
DM vil fremover være fast i Odense, da det giver det bedste adgangsforhold rent 
geografisk, samt overholder de regler der er, når der afholdes konkurrencer. 

  
2 internationale stævner 

For at fastholde de gode internationale resultater vores eliteatleter præsterer har vi valgt at 
støtte disse arrangementer (1 pool og 1 dybde) efter samme princip uanset hvor de 
afholdes. 
Der udtages 3 mænd og 3 damer på baggrund af deres præstationer året før, og de støttes 
med et beløb der svarer til ca. 50% af udgifterne til hotel, stævne og forplejning. 
 

Bedre forhold for dybdetræning i Danmark  
Vi ønsker bedre forhold for de mange fridykkere der flere gange ugentligt dykker i de dybe danske 
søer. De fleste fridykkere i Danmark kan dykke dybere end forholdene tillader, så derfor prøver de 
altid på at finde det dybeste sted. Det er ofte besværligt at finde lige nøjagtig den dybde man leder 
efter., då derfor ønsker vi i FU at indkøbe 2 stk  bøje setup (øst og vest for Storebælt) til markering 
af de dybeste steder, så vi ikke skal bruge unødig tid hver gang. 
En klub i øst og vest skal påtage sig ansvar for etablering og vedligeholdelse 

Kommende års budgetter 
Ud over ovenstående poster, vil der fremadrettet blive arbejdet på ting som ikke er på 
budgettet i år, men får indflydelse på kommende års budgetter 
 

- Uddanne dommerinstruktører - så vi er selvforsynende med dommere, og ikke er afhængig af dyr 
international undervisning. 

- DM i dybde som fysisk stævne – I stedet for at det kun er baseret på sidste års resultater, arbejdes 
der på at kunne afholde et DM på f.eks. Cypern eller Malta hvor forholdene er til det 

- Landstræner – På sigt vil det være optimalt hvis vi havde en decideret landstræner til vores 
landshold. Det vil helt sikkert skabe endnu bedre atleter, og dermed resultater. 

 
 
Med venlig hilsen 
Fridykkerudvalget 
 
06/10/2021  -  Tommy Jensen  
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Teknisk Udvalg Handlingsplan for 2022 
Formål 
Udvalget arbejder for den bedst mulige uddannelse af sportsdykkere, juniorer og instruktører på 
alle niveauer indenfor DSF. 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 forbundets 
sikkerhedsmæssige forretninger, jævnfør Dansk Sportsdykker Forbunds vedtægter. 

Uddannelse 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 
nødvendige kompetencer gennem fastholdelse og uddannelse af udvalgets medlemmer samt ved 
rekruttering af egnede kandidater. 
 
Teknisk Udvalg prioriterer udvikling i det samlede antal certifikater i DSF ved følgende tiltag: 
Mål: 

• Speciality kurser  
- Færdiggørelse af igangværende speciality-kursus isdyk og uddannelse af instruktører til Vrag-II for 
udrulning til hele forbundet 
 

• Kommunikering af aktiviteter i TU og DSF kurser 
- TU informerer om muligheder indenfor DSF/CMAS 

Arbejdsform 
Udvalget planlægger følgende udvalgsmøder til brug for arbejde i udvalget.  

• Månedlige virtuelle MS Teams møder 
• Fysiske møder 2-3 gange årligt 

TU planlægger desuden med projekt arbejdsmøder til udvikling og videreudvikling af materialer og 
uddannelser, med deltagelse af både interne og eksterne.  Herudover virksomhed i forbindelse 
med planlægning, afvikling og evaluering af instruktør- og instruktørtrænerseminaret. 
Rekruttering af nye medlemmer til TU kan ske igennem inddragelse i praktiske projekter og direkte 
i udvalgets arbejde for at sikre involvering.  
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. TU vil have ekstra fokus på at få uddannet nye instruktørtrænere, for at have 
kapacitet til alle opgaver og større geografisk spredning af kompetencerne. 
Mål: 

• Minimum 3 optagelsesprøver til CMAS * instruktør kursus decentralt i klubber fordelt landet over 
• 1 stk. CMAS * instruktørkursus pr. år (A kursus) 
• 1 stk. CMAS ** instruktørkursus pr. år (B kursus) 
• 1 stk. CMAS *** instruktørkursus ca hvert tredje år (C kursus) 
• 1 stk. Crossoverkursus for ikke CMAS instruktører i klub 
• 1 stk. Fridykkerinstruktør pr. år 
• 1 stk. Snorkelinstruktør *(S1) kurser pr. år  
• 1 stk. Snorkelinstruktør **(S2) kursus pr. år  
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• 1 stk. Dykkerlederkurser (som kan rekvireres af klubber) 
• 1 stk. Snorkeldykkerlederkursus (som kan rekvireres af klubber) 
• 1 stk. Instruktørtrænermøde  
• 1 stk. instruktørseminar foråret 2022 med deltagelse af ca. 130 instruktører (hver 18 måned) 
• Yderligere kurser arrangeres løbende efter behov og i forhold til efterspørgsel fra klubber 

Kvalitetssikring 
Alle uddannelser konsolideres og kvalitet sikres løbende, samt efterleve bestemmelser i vores ISO-
certificering. 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. 
Undervisningsmaterialer 
TU vil sikre, at klubberne til stadighed kan få undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Arbejdet med 
materialerne er meget langsigtet og det er derfor nødvendigt at foretage en langsigtet prioritering 
af udgivelserne.  
Det vigtigt at få konsolideret det eksisterende undervisningsmateriale 
Mål:  

• Udføre opdatering af CMAS *, ** og *** undervisningsmaterialer 
• Udvikling af kursusmateriale der understøtter snorkeldykkerbog 

Teknisk dykning 
Teknisk Udvalg forventer at afholde et CMAS vrag-2 kursus for at få gang i udbredelsen af dette kursus.  

Snorkeldykning 
Vi skal fortsætte arbejdet med uddannelse af snorkeldykkerinstruktører med fokus på at skabe 
selvstændige og erfarne instruktører. Det skal blive nemmere at uddanne snorkeldykkere ved 
hjælp af opdateret uddannelsesmateriale. 
Fridykning 
Sat i bero i TU i indtil der opstår en efterspørgsel. 
Sikkerhed 
TU skal fortsat varetage og udbygge aktiviteterne omkring sikkerhed. 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.  
Mål: 

• Deltagelse i relevante råd og prioritering af sikkerhedsarbejdet. 
• Vedligeholdelse af ”Vejledning til sikkerhedsregler 

Kommunikation i TU 
TU ønsker at være synlig for medlemmerne i Dansk Sportsdykker Forbund og i øvrigt profilere sig 
gennem beklædning til instruktører og trænere. Kommunikation skal tilpasses målgrupperne. TU 
ønsker at øge informationsflow omkring TU’s arbejder til omverdenen.  
Mål: 

• Indlæg i hvert nummer af Sportsdykkeren  
• Styrke dialogen med klubber og instruktører gennem mail og sociale medier(Facebook). 
• Opdatere og distribuere DSF’s uddannelsesstruktur. 
• Klubbesøg 

 
Nicholai Vesterløkke  oktober 2021 
Formand Teknisk Udvalg, Dansk Sportsdykker Forbund, TU-formand@sportsdykning.dk  
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Biologiudvalget 2022 
Biologiudvalget har de sidste tre år været under opbygning, og denne udvikling vil udvalget 
fortsætte med at arbejde på. Udvalget er nu en kombination af medlemmer, som har været med i 
mange år og en række nye medlemmer. Det giver en udfordring i at se på flere forhold, som er de 
nødvendige tiltag for, at udvalget i fremtiden vil kunne blive attraktivt for forbundets medlemmer. 
Økonomisk betyder det, at der i budgettet vil blive afsat væsentlige flere midler af i forhold til 
tidligere år. 
Covid 19 har betydet at mange aktiviteter ikke er blevet gennemført i 2021. Det er aflysninger af 
næsten alle kurser. Det har ligeledes medført at uddannelse af nye instruktører er blevet forsinket. 
Derfor vil handlingsplanen stort set se ud som 2021. 
Mødeaktivitet. 
Udvalget afholder jævnlige on-line møder. Derudover vil udvalget stadigvæk afholde fysiske 
møder, og det forventes at blive et par møder om året.  
Udvalget afholder også møder i forbindelse med interne uddannelse, når vi alligevel er samlet.  
Instruktøruddannelse. 
Formålet er at få afsluttet instruktøruddannelsen i 2022.     
Jylland/instruktører. 
Udvalget søger 2-3 instruktører fra Jylland. Formålet er at få dækket alle landsdele ind. Lige nu er 
Fyn/Sjælland godt dækket ind. Der er flere praktiske årsager forbundet hermed. Det er økonomisk 
i forhold til transport for udvalget til og fra Jylland til forskellige kurser mv. 
Pjece til uddeling/infobreve til klubberne 
Udvalget vil udarbejde en folder/pjece som beskriver de kursustilbud, vi kan tilbyde til 
medlemmerne. Den skal deles ud ved kurser, dykkertræf, andre arrangementer mv., som udvalget 
deltager i. Formålet er, at brede kendskabet ud alle omkring marinbiologi.  
Der bliver planlagt infobreve til alle klubberne. Formålet er, at det skal tages op på deres 
bestyrelsesmøder. Så er det muligt for klubberne at kunne planlægge kurser i samarbejde med 
udvalget. Er planlægges to infobreve om året i januar og et i august. 
Hjemmeside i DSF. 
Udvalgets hjemmeside skal moderniseres. Indholdet skal kunne give en fyldig og klar information 
til klubber og medlemmerne at søge rundt i. Det er de forskellige kursustilbud, information om 
udvalget, beskrivelse af kursusindhold mv. 
Udvikling af materiale. 
I fremtiden vil udvalget udvikle løbende kursusmateriale, så det er tidssvarende. Derudover er der 
specielt udfordringer af kursusmateriale ved planlægning af specielle kursusønsker, som en enkelt 
eller flere klubber kunne have for behov. 
Et nyt tiltag er at afholde on-line kursusforløb. Målet er udvikle basis/grundteori. Når vi så afholder 
kurset fysisk på en dag eller over flere dage, vil man kunne koncentrere sig om at 
teoriundervisning bliver mindre og bruge mere tid på praktiske opgaver.   
Udvalget er allerede i gang med at udvikle materiale til flere specielle kurser. Nye specielle kurser 
vil blive løbende blive udarbejdet, når der opstår ønsker om det fra klubber eller udvalget selv 
udarbejdet disse.       
Juniorer 
Udvalget vil udarbejde et uddannelseskoncept for denne gruppe. Her er er der flere specielle 
udfordringer med undervisning. Det er pædagogiske rammer, hvor juniorer har et andet forhold til 
oplevelser i hvad de ser i omkring dem når de dykker (set i forhold til andre voksne dykkere). De 
skal have en god oplevelse med de betingelser, som er deres udgangspunkt. Derfor vil der blive 
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mere praktiske udfordringer ved dykning og mindre teori. Målet er at deltage i mange 
junioraktiviteter og det er juniorsommerlejr, forskellige træf arrangeret af klubber i samarbejde 
med forbundet, klubbernes egne aktiviteter mv.     
Kursustilbud og arrangementer.  
Planlagte Kursusforløb i DSF-regi. 
Planlagte kurser vil blive lagt op på kursuskalenderen både på Bio-hjemmesiden og annonceret 
sammen med de andre kurser på forbundets aktiviteter- efterhånden som der kommer en dato. 
Foredrag/klubbesøg. 
Udvalget vil komme ud i klubberne og fortælle om hvilke muligheder medlemmer og klubber har. 
Det er er lige fra kursustilbud til hvilke oplevelser der under vandet med fiske – og planteliv. F.eks. 
bliver der arrangeret togter/ture af klubberne selv. Her er det et mål at komme ud at holde 
foredrag for dem inden de rejser.  
Lokale kurser for en/eller flere klubber.  
Udvalget vil arrangere kurser i klubregi, hvor der opstår et behov/ønsker. Det er både grundkurser 
og specielle kurser. Det kan være kurser på 1 dag eller over en weekend. Udvalget udarbejder 
kursusmateriale mv.  Afholdelse af disse kurser er og planlagt af de enkelte klubber i samarbejde 
med instruktører både praktisk og økonomisk. Derfor er det ikke en post på budgettet.   
Togter/ture.  
Der kun lagt en enkelt tur ind i budgettet. Denne tur bliver en kombination af uddannelse af 
instruktører og andre deltagere. Udvalget deltager i planlagte ture, som en/eller flere klubber 
arrangerer. Det er sædvanligvis udgiftsneutralt for udvalget. 
Struktur i uddannelsen: Opbygningen af en kursusstruktur er basis- og specielle kurser.  
Grundkurser er en model for, hvilke kurser, som udvalget planlægger. Og som vil blive udbudt i 
DSF regi: 

• Koralrev.   
• Nordisk- general  
• Advance Nordisk 

Specielle kurser: Nogle af kurserne vil være et tilbud udbudt i DSF-regi, og andre vil være et lokalt 
aftalt forløb mellem en eller flere klubber – altså et lokalt arrangeret kursusforløb.  

• Livet i fjorden 
• Livet omkring stenrev 
• Ferskvandsliv i søer mv. 
• UV-jagt og marinliv 
• Vrag og Marinliv 
• Livet i Lillebælt 
• Miljø kurser 
• Andre specielle kursusønsker 

Udvalget medlemmer  
Hans Jessen Hansen (formand), John Andersson, Signe Andersen, René Andersen (økonomi 
ansvarlig), Martin. W. Pedersen, Anders Ø. Andersen, Maria Kaspersen og Frederikke Larsen. 
 
På Biologiudvalgets vegne 
René Andersen 
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Fotoudvalget 
Hermed fremsendes handlingsplan for fotoudvalget 2022. 

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 tricks. 

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.  

VM I UV-foto:  

Mesterskabet afholdes i 2023 i XXXX vi planlægger at sende to fotografer og to assistenter til konkurrencen 

(der hensat penge til 2023) grunde Corona er der ikke kommet information ud om VM. 

Fotokursus.   

Fotoudvalget vil i 2022 forsøge at 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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BUDGETFORSLAG 2022  
   Budget 2022  

Indtægter  
Danmarks Idrætsforbund                             732.000,00  
Danmarks Idrætsforbund. Strategistøtte                             450.000,00  
DIF FOND  
DSF Kontingent                          1.800.000,00  
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren"                               78.000,00  
Overskud af salg                               70.000,00  

  
Indtægter i alt                          3.130.000,00  
    

  
Ungdomsudvalget                             151.297,00  
UV-Jagtudvalget                             130.500,00  
UV-Rugbyudvalget                             226.128,00  
Fridykkerudvalget                             129.000,00  
Teknisk Udvalg                             132.500,00  
Teknisk Udvalg kurser                               20.700,00  
Biologiudvalget                               45.900,00  
Fotoudvalget                               40.100,00  
Redaktionsudvalget                                    18.000,00  
Sportsdykkeren                             244.000,00  
Materiel                             104.350,00  
Forsikringer                                   588.051,00  
Renter                               20.000,00  
Administration:  
Bestyrelsen                               53.000,00  
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper                             134.000,00  
Medlemsudgifter                               88.000,00  
Sekretariat                             204.600,00  
Personaleudgifter                             891.600,00  
Konsulent (20 timer)                             165.000,00  
Konsulentudgifter                               87.500,00  

  
Udgifter i alt                          3.474.226,00  
    

  
Underskud                            -344.226,00  
    

 
 
UNGDOMSUDVALGET  
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Møder  
Udvalgsmøder 10.000 
Arbejdsmøder 8.000 

 18.000 
Sekretariat  
Telefon 10.000 

 10.000 
Sommerlejr  
Ophold camp. 55.000 
Forplejning 65.000 
Rejse ledere 16.000 
Transport udstyr og hjælpere 41.000 
Deltagerbetaling. 110 x 1.200 -132.000 
Bustransport 35.000 
Intern transport 1.000 
Brændstof både 3.000 
Vedligehold materiel 2.000 
T-Shirts 12.000 
Præmier/Pokaler 2.000 

 100.000 
Juniorlege   
Ophold/forplejning 20.000 
Transport ledere 8.500 
Svømmehal  3.125 
Livredder. 11 timer  4.672 
Præmier 1.000 
Deltagerbetaling 70 x 300 -21.000 
  16.297 

  
Juniortræf Silkeborg    
Ophold og forplejning 9.000 
Transport ledere 7.000 
Deltagerbetaling 30 x 300 -9.000 

 7.000 
    

  
Budget  2022 Total 151.297 

Budget forslag/udkast UV-JAGT 
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Noter til budget 
- Øresund Scorpena cup. DSF og Danmark er i høj grad kommet på verdenskortet og i 2022 satser 
vi derfor på at op i mod 150 vil deltage i den fjerde udgave af cuppen. Vi har lejet både Flakfortet 
og Middelgrundsfortet så i år har vi lidt ekstra udgifter til at transportere deltagerene frem og 
tilbage og til ekstra sikkerhedsbåde. Egenbetaling 600 kr. pr dag x 50 x 2 dage = 60 000 kr. + 10 
000kr = 70 000 kr. 
- Forbundsmesterskabet/ DM på Sjælland. Dette er vores flagskib, hvor mange nye kommer til. Vi 
har forhåbninger om ca. 75 deltagere. Egenbetaling vil være 700 kr + transport. = 52 500 kr. + 10 
000 kr.  = 62 500 kr.  
- Juli, 1´st CMAS freshwater EM, Finland. 3 herre og 3 kvinder. Egenbetaling 3000 kr = 18 000 + 18 
000 i tilskud. 
- Internationalt stævne: CMAS Euro/African, Tunesien. 4 herre og 2-3 kvinder + 
sikkerhedshjælpere/kaptajn Egenbetaling 5000 x 6 = 30 000 kr. + 35 000 kr. i tilskud til 
deltagergebyr = 65 000 kr.                                                                                                                                  
- Nordisk Mesterskab 2022 vil blive afholdt i Norge. Vi sender et stort hold på 10 herre og 4 
kvinder afsted. Egenbetaling 2500 kr x 14 = 35 000 + 30 000 i tilskud = 65 000 kr. 
- Udtagelsesstævnet:  her vil vi søge om 5000 Kr. i tilskud til booking af hytte og kost + 
sikkerhedsbåde. Egenbetaling = 700 kr. x 18 + 6 kvinder = 16 800 + 7000 = 23 800 kr. 
-  I 2022 vil vi søge om 1500 kr. til hver kreds. 3 x 1500 kr = 4500 kr 
 
Øresunds Scorpena cup                        10 000 kr. 
Forbundsmesterskabet                         10 000 kr. 
1`st Freshwater CMAS EM Finland      18 000 kr 
XXV CMAS Euro/African, Tunesien      35 000 kr. 
Nordisk Mesterskab                              30 000 kr. 
Udtagelsesstævne                                   7000 kr. 
De 3 kredse                                               4500 kr.  
Fang og spis                                        1 x 6000 kr. 
Udvalgsmøder                                          5000 kr. 
Sekretariat/ Kontorartikler                     1000 kr. 
Telefonpenge                                            4000 kr. 
I alt                                                           = 130 500 kr. 
Egenbetaling   = 212 300 kr.  
Budget forslag er altså = 130 500kr. med et samlet budget på ca. 342 800 Kr. 
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UV-RUGBYUDVALGET  
Møder  
Årsmøde og udvalgsmøder 0 
Klubudvikling 5.000 
  5.000 

  
Dommer, Champions Cup, Berlin, Tyskland, 25. nov. - 27. nov. 2022 4.000 

  
Turneringer og udstyrs vedligeholdelse   
Afholdelse af DM 5.000 
Udstyrs vedligehold 5.000 
  10.000 
Træningssamlinger Herrer - 4 træningssamlinger - ca. 20-25 deltager  
Kørselsgg./tog/bro, Bellahøj 4 gange a kr. 8.000 32.000 

 32.000 
Træningssamlinger Damer - 4 træningssamlinger - ca. 20-25 deltager  
Kørselsgg./tog/bro/halleje 4 gange a kr. 4.000 16.000 

 16.000 
NM-herrer og damer, Helsinki, Finland 25. februar - 27. februar 2022:  
Deltagergebyr kr. 1.500 pr. hold 3.000 
Fly 36 personer a kr. 1.272 + transport til København kr. 5.000 50.792 
Hotel og forplejning kr. 1.500 pr. person 54.000 
Transport fra/til lufthavn 5.000 
Deltagerbetaling (30 deltager a kr. 1.500) -45.000 

 67.792 
EM-herrer og damer, Stavanger, Norge 24. juni - 2. juli 2022:  
Deltager gebyr EUR 3.000 pr. hold., CMAS licens cirka kr. 3.000 47.700 
Fly 36 personer a kr. 2.000 + transport til København 77.000 
Hotel og forplejning 192.510 
Transport fra/til lufthavn 5.000 
Deltagerbetaling (30 deltager a kr. 5.000) -150.000 
Sponsorere -20.000 

 152.210 
Træningssamlinger U21 Herrer - 5 træningssamlinger - ca. 15 deltager  
Kørselsgodtgørelse/tog/bro 5 gange a kr. 3.000 15.000 

 15.000 
U21 NM - Finland, 18. nov. - 20. nov. 2022  
Deltagergebyr kr. 1.500 pr. hold 1.500 
Hotel og forplejning kr. 1.500 pr. person 27.000 
Fly 18 personer a kr. 1.500 + transport til København 29.500 
Deltagerbetaling (15 deltager a kr. 1.500) -22.500 
  35.500 

  
I alt  337.502 

  
EM overført fra 2021, som følge udskudt til 2022 -111.374 

  
I alt uden EM 226.128 

  
FRIDYKKERUDVALGET  
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FRIDYKKER UDVALGET  
  
Sekretariat  
Transport udvalgsmedlemmer til møder 4.000 
Fysisk arbejdsmøde - Årsafslutning 5.000 
Fridykkerudvalgets hjemmeside 1.000 
Telefonpenge - 6 udvalgsmedlemmer 6.000 
Udvalgets stævnekasser 2.000 
Etablering af dykkerbøje i øst- og vestdanmark 9.000 

 27.000 
Træningssamling på tværs af klubberne  
Deltagerbetaling 25 deltagere - 200 kr. pr. person - 1 tur forår & 1 tur efterår -10.000 
Ophold - Forplejning - Svømmehalsleje 40.000 

 30.000 
DM i Pool  
Forplejning 3.000 
Svømmehalsleje og livredder 2.000 
Officials 6.000 
T-shirts til officials 10.000 
Transport og overnatning dommere, læge og sikkerhedsdykkere 20.000 
Medaljer 2.000 
Deltagerbetaling 25 deltagere - 600 kr. pr. person -15.000 

 28.000 
DM Dybde  
Medaljer 2.000 

 2.000 
EM/VM Pool CMAS  
Hotelophold, forplejning, stævne 42.000 
Deltagerbetaling 6 deltagere - 3.500 kr. pr. person  -21.000 

 21.000 
EM/VM Dybde  
Hotelophold, forplejning, stævne 42.000 
Deltagerbetaling 6 deltagere - 3.500 kr. pr. person  -21.000 

 21.000 
EM/VM Dybde AIDA  
Hotelophold - Forplejning - Stævne 0 
Deltagerbetaling 6 deltagere - 5000 kr. pr. person  0 

 0 

  
Ialt 129.000 
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TEKNISK UDVALG  
  
  
 TU udviklingstiltag, handlingsplan, budget og rep.møde  25.000 
 Årligt Instruktørtrænermøde  25.000 
 Arbejdsmøder og opfølgning på projekter decentralt  6.000 
 Instruktørseminar  0 
Møder og seminaer 56.000 

  
Sekretariat  
 Kontorartikler  1.500 
 Porto  500 
 Telefongodtgørelse  12.000 
 Repræsentation  3.500 
 IT  4.000 
 Netværksdrev  500 

 22.000 
Instruktørudgifter  
 Instruktørpleje for frivillige instruktører  9.500 

 9.500 

  
Klubservice  
 Opdatering af teoriprøver og powerpoints CMAS *,**, ***, Nitrox, Adv. NITROX osv  5.000 

 5.000 

  
Vedligeholdelse  
 Indkøb af lærebøger  550 
 Nye kursuskasser  1.000 

 1.550 
Fornyelser og udvikling  
 Udvikling af uddannelsesmaterialer (herunder tegninger)  25.000 
 Implemetering af E-læring CMAS *, Rec. Trimix og Nitrox uddannelserne   450 
 Digitalisering af kvalitetsikring  0 
 Udvikling af specialies jf. handlingsplan 2022  10.000 
 Profilbeklædning  3.000 

 38.450 
    

  
Teknisk Udvalg 132.500 
    
 
TEKNISK UDVALG. KURSER  
  
Instruktørseminar (næste er i 2022)  
 Porto  0 



 59 

 Formøde  6.000,00     
 Repræsentation og gaver  20.000,00     
 Uforudsete udgifter  900,00     
 Konferencegebyr/middag  100.000,00     
 Foredragsholder  15.000,00     
 Program m.m.  0,00     
 Deltagerbetaling uden middag 80 stk. a 1.100  -88.000,00     
 Deltagerbetaling med middag 40 stk. a 1.400  -56.000,00     

 -2.100 
A-Kursus optagelsesprøve  
 Decentrale optagelsesprøve til CMAS 1 instruktørkursus  3.000 

  
A-Kurser M1  
 Certifikater  1.600 
 Ophold og svømmehal  30.200 
 Inst.Kørsel  6.000 
 Inst. Godtgørelse  12.000 
 Mat. Transport  1.000 
 T-shirt  800 
 Deltagerbetaling 8 x 6.000  -48.000 
  3.600 
B-Kurser M2  
 Certifikater  800 
 Ophold  25.000 
 Kutter  8.000 
 Inst.Kørsel  6.000 
 Inst.Godtgørelse  12.000 
 Materiel transport  2.000 
 Foredragsholder  200 
 T-Shirt  800 
 Deltagerbetaling 8 * 6.000  -48.000 
  6.800 

  
C kursus M3  
 Certifikater  600 
 Undervismat.  400 
 Inst.Godtgørelse  4.000 
 Inst. Kørsel  5.000 
 Ophold og forplejning  90.000 
 DIF-støtte  -100.000 

 0 

  
Snorkelinstruktør 1*  
 Certifikater  800 
 Inst. Kørsel  3.000 
 Ophold  800 
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 Inst. Godtgørelse  3.000 
 T-Shirt  800 
 Deltagerbetaling 8 * 1100  -8.000 
  400 
Snorkelinstruktør 2*  
 Certifikater  800 
 Ophold  12.000 
 Inst. Kørsel  3.000 
 Inst. Godtgørelse  6.000 
 Mat. Transport  1.000 
 Deltagerbetaling 8 * 2500  -20.000 
    2.800 
Snorkeldykkerleder  
 Certifikater  400 
 Ophold  12.000 
 Inst. Kørsel  3.000 
 Instruktør godtgørelse  6.000 
 Mat. Transport  1.000 
 Deltagerbetaling 8 * 2500  -20.000 
    2.400 
Dykkerlederkurser  
 Ophold  12.000 
 Inst. Kørsel  3.000 
 Inst godtgørelse  6.000 
 Mat. Transport  1.000 
 Certifikater  600 
 Deltagerbetaling 8 * 2.500  -20.000 
  2.600 
Fridykkerinstruktør  
 Certifikater  400 
 Ophold  12.000 
 Inst. Kørsel  3.000 
 Inst. Godtgørelse  6.000 
 Deltagerbetaling 8 * 2.500  -20.000 

 1.400 
Crossover  
 Inst. Kørsel  3.000 
 Inst. Godgørelse  4.000 
 Forplejning / overnatning  2.000 
 Certifikater  800 
 Deltagerbetaling 4 *2.500  -10.000 

 -200 
Teknisk Udvalgs kurser 20.700 

  

 



 61 

BIO-udvalg budget 2022  
   
Møder  
Udvalgsmøder 6000 
Udvalgsmøder i alt 6000 

  
Material mv.  
Undervisningsudstyr 5000 
Indkøb af læreboger til udvalget 2000 
Udvikling  af materialer mv. 1000 
Pjecer til uddeling 1000 
Kontorhold 1000 
Profilbeklædning 3000 
Matriel mv. i alt 13000 

  
Uddannelse af instuktører  
Instruktørudgifter 12000 
Certifikater 1500 
Uddannelse i alt. 13500 

  
Kursustilskud instruktører Jylland 4000 
I alt 4000 

  
Koralrevskursus, 3 dage. 12 deltagere,Sjælland  
Bøger til kursister 2400 
Andet  kursusmaterialer 700 
Levende koraller og transport instruktører mv. 2000 
Deltagerbetaling 12 a 900  kr. -10800 
Lokale,kursusted mv. 1000 
Forplejning 2400 
Certifikater 2400 
Udgift kursus i alt. 100 

  
Koralrevskursus,3 dage. 12 deltagere. Fyn/ Jylland  
Bøger til kursister 2400 
Andet  kursusmaterialer 700 
Levende koraller og trransport instruktør mv. 2000 
Deltagerbetaling 12 a 900  kr. -10800 
Lokale 1000 
Forplejning 2400 
Certifikater 2400 
Udgift kursus i alt. 100 

  
Marinbiologi Nordisk, 2 dage, 12 deltagere,Sjælland  
Instruktørudgifter 2500 
Lokaler 1000 
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Forplejning 3600 
Leje af båd mv. 800 
Certifikater 2400 
Deltagerbetaling -10800 
Kursusudgift i alt -500 

  
Marinbiologi Nordisk, 2 dage, 12 deltagere,Fyn/jylland  
Instruktørudgifter 2500 
Lokaler 1000 
Forplejning 3600 
Leje af båd mv. 800 
Certifikater 2400 
Deltagerbetaling -10800 
Kursusudgift i alt -500 

  
Juniorer og anden aktivitet  
Sommerlejr i uge 27 3000 
Silkeborglejr  2000 
Andre  events: foredrag i klubber, lån en biolog mv 5000 
I alt  10000 

  
Tur til Lysekill/sverige. 12 personer  
Instruktørudgifter 3600 
Deltagerbetaling -21000 
Forplejning 14000 
Kursusmaterial 500 
Transport deltagere 3000 
I alt turudgift. 100 

  
  
  
Totalt til 2022 45900 
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FOTOUDVALGET  
  

Møder  
Udvalgsmøder 2.000 

 2.000 
Sekretariat   
Kontorartikler 500 
Telefon 0 
  500 

   
Fototræf 500 

   
DM UV-Foto  
Ophold og forplejning 26.000 
Transport 5.000 
Diverse 500 
Deltagerbetaling   900,00 -14.400 

 17.100 
VM  
Hensættelse til måske 2023 20.000 

 20.000 
    

  
 40.100 
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REDAKTIONSUDVALGET  
  
Redaktionelle møder 2.000 
Porto 500 
Telefon 4.000 
IT veligehold 1.500 
Artikler/kørsel 0 
Artikler andre udgifter 10.000 

  
Redaktionsudvalget 18.000 

  

SPORTSDYKKEREN  
  
Blad nr. 1. 32+4 sider  
Trykning  20.000 
Grafisk arbejde 21.000 

 41.000 
Porto 40.000 
Annonceindtægter   -25.000 
Provision   5.000 

 61.000 
Blad nr. 2. 32+4 sider  
Trykning  20.000 
Grafisk arbejde 21.000 

 41.000 
Porto 40.000 
Annonceindtægter   -25.000 
Provision   5.000 

 61.000 
Blad nr. 3. 32+4 sider  
Trykning  20.000 
Grafisk arbejde 21.000 

 41.000 
Porto 40.000 
Annonceindtægter   -25.000 
Provision   5.000 

 61.000 
Blad nr. 4. 32+4 sider  
Trykning  20.000 
Grafisk arbejde 21.000 

 41.000 
Porto 40.000 
Annonceindtægter   -25.000 
Provision   5.000 

 61.000 
    
  
Sportsdykkeren 244.000 
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MATERIEL  
  
Materiel  
Husleje 48.750 
Vedligeholdelse 7.000 
Forsikring/Vægtafgift 600 
Transport 18.000 
Fornyelse af materiel 30.000 
  
 104.350 
    
  

FORSIKRINGER  
  
Forsikringer  
DIF kollektiv    37.451 
DSF Dykkerforsikring  550.600 
  
  588.051 
    
  
Renter  
  
Negative renter af indestående i bank 20.000 
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ADMINISTRATION, MØDER MM  
   
Bestyrelsen  

Bestyrelsesmøder 
     
20.000  

CMAS Generalforsamling  
     
10.000  

DIF møder 
        
3.000  

Bestyrelsen til udvalgsmøder 
        
3.000  

Uforudsete møder 
     
10.000  

Udstilling  promotion 
                  
-    

Telefon 
        
7.000  

  
     
53.000  

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper  

Repræsentantskabsmøde 
     
50.000  

Repræsentation/Gaver 
        
5.000  

Revision 
     
40.000  

CMAS Europa, EUF mv.  
     
15.000  

CMAS Sekretærudgifter 
        
2.000  

Lægefagligt udvalg 
        
2.000  

Hjemmeside (Kommunikation) 
     
20.000  

    134.000  
Medlemsudgifter  

Medlemskort 
                  
-    

Medlemskort forsendelse 
                  
-    

Klubrepræsentation 
        
5.000  

PR og Forsendelse af udstilling 
        
3.000  

ISO Certifisering 
                  
-    

Dobbelt medlemskab DSF 
                  
-    

Medlemssystem  
     
40.000  
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Foreningsbesøg                             STRATEGI 
     
40.000  

  
     
88.000  

Sekretariat  

Husleje 
     
94.000  

Kontorartikler 
     
15.000  

Porto 
        
2.000  

Gebyrer 
        
5.000  

DR Medielicens 
                  
-    

Forsikringer 
     
20.000  

Telefon 
     
10.000  

Kontingent DIF og CMAS 
     
16.000  

Kontingent CMAS Europa 
            
500  

Kontingent EUF 
        
1.600  

Vedligeholdelse IT, inventar m.m. 
     
20.000  

Vedligeholdelse programmer 
     
20.000  

Diverse administration 
            
500  

    204.600  
Personaleudgifter  
Gager   875.000  

ATP arbejdsgiver 
        
4.600  

Finansieringsbidrag 
        
8.000  

Personaleomkostninger 
        
4.000  

    891.600  
Konsulent  
Gager   165.000  

Konsulentudgifter 
          
87.500  

 252.500 

 


