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Formanden har ordet 
”Hvad er nu det her?” Sidder der måske en eller flere og tænker. Det er simpelthen et nyhedsbrev fra Dansk 

Sportsdykker Forbund. 

Som jeg nævnte i sidste nummer af Sportsdykkeren har vi udfordringer med at finde 

personer der vil være med til at producere og drive Sportsdykkeren. Det er vi meget kede 

af og derfor er vi, på nuværende tidspunkt, nødsaget til at gøre noget andet, indtil 

Sportsdykkeren og fremtiden for bladet er på plads. 

Derfor, indtil der er en fremtidig plan for Sportsdykkeren, sender vi lidt nyt fra forbundet 

ud på denne måde. 

 

Det er med stor glæde at vi igen kan se, at der er fuld fart på aktiviteterne i alle udvalg og nye løbende 

annonceres. 

Nu håber vi bare det kedelige snevejr og hvad der ellers falder fra himlen vil holde inde og vi får noget mere 

varme i vandet, så flere af os får lyst til at hoppe ud i bølgen blå. 

 

En af de helt store kommende arrangementer er vores repræsentantskabsmøde der afholdes den 24. april i 

Brøndby. Vi håber at se så mange klubber som muligt. Det er her klubberne kan deltage og give deres besyv 

med til fremtiden i forbundet.  

Det er også her det er muligt at komme med kandidater til poster i bestyrelsen. I år er formanden og 2 

bestyrelsesmedlemmer på valg.  

Alle modtager genvalg men det betyder ikke at det er bestemt om der ikke kan komme andre ind på de åbne 

poster. 

Derfor opfordrer vi selvfølgelig så mange af klubberne som muligt at sende en repræsentant på dagen. 

 

Forbundet er i gang med en ny strategiaftale der kommer til at få indflydelse på alt hvad vi gør og hvordan vi 

gør det. I strategiaftalen har vi valgt at se mere indad for at finde ud af hvordan DSF 2.0 skal se ud. Det kan 

være at alt skal forblive uforandret men det tror jeg nu ikke helt kommer til at være resultatet. 

Læs mere om strategiaftalen senere i nyhedsbrevet. 

 

Vi opfordrer alle til at holde øje med vores hjemmeside og vores app. Her vil der løbende komme information 

om tilmeldinger til arrangementer øvrige information om hvad der ellers sker i forbundet. 

Husk også, at hvis I har unge snorkeldykkere så kommer der en sommerlejr i år. Det glæder vi os meget til 

efter et par år i Corona dvale.  

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer er i velkommen til at tage fat i undertegnede eller vores 

udviklingskonsulent Nicolai.  

Håber i alle får et godt forår - vi ses Jesper (formand@sportsdykning.dk) 

  

mailto:formand@sportsdykning.dk
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Krigen i Ukraine og vores tanker 

 

DSF er medlem af CMAS Europa og CMAS. I CMAS 

Europa har vi tilbudt vores hjælp til det ukrainske 

dykkerforbund og tilbudt dem medlemskab uden 

beregning i denne svære tid for landet. Grunden til jeg 

siger vi, er at jeg er medlem af bestyrelsen i CMAS 

Europa og vi stemte selvfølgelig ja til forslaget fra 

dansk side. Derudover ønsker vi ikke at have russiske 

eller hviderussiske atleter med til de mesterskaber 

vores atleter deltager i Internationalt.  

Dog har vi ikke sagt, at vores atleter ikke må deltage 

hvis der er atleter fra de før nævnte lande. 

Præsidenten for CMAS er russisk og repræsenterer et af de russiske forbund. Vi har lagt op til at alle russiske 

og hviderussiske atleter, repræsentanter mv. skal fratræde deres tillidshverv så længe konflikten pågår. Det 

er endnu ikke sket i CMAS men måske det kommer i forbindelse med CMAS-generalforsamling i starten af 

juni måned. Det vigtigste for os er, at vores platform indenfor dykning ikke bruges til at promovere eller 

forherlige budskaber fra og omkring Rusland.  

Sportsdykkeren 
 

Sportsdykkeren anno 2022. Lige nu ved vi, at der ikke kommer et fysisk nummer på gaden i 1. kvartal. Så vi 

kan nok også med sikkerhed sige at der ikke kommer 4 numre ud i år. Det er ikke et krav at der gør det men 

det plejer der som minimum at gøre.  

Lige nu se vi på flere muligheder 

og scenarier for bladet i 

bestyrelsen. Der er flere veje vi 

kan gå og hvordan og hvorledes 

der skal vi have alle brikker til at 

falde på plads.  

Det er en svær opgave og vi vil 

gerne gøre det der giver bedst 

mening og hvor vi får mest ud af 

de penge vi bruger på det.  

I flere år er der blevet spurgt om vi ikke bare skal droppe den fysiske version og gå online så koster det jo ikke 

noget. Desværre hænger det ikke helt sådan sammen. Det kommer også til at koste noget at lave en online 

udgave. Men vi lover at vi hele tiden vil komme med det bedst mulige for så mange af jer som muligt.  

Men lige meget hvordan det kommer til at være i fremtiden så skal vi også bruge jer derude. Hvis der er 

nogen af jer der sidder med en lille skribent i maven eller måske også er professionelle indenfor det at skrive 
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og måske har lyst til at bidrage med indhold så må i meget gerne skrive til os. Desto flere der kan bidrage til 

Sportsdykkeren desto bredere og mere informativt vil Sportsdykkerne blive.  

Sportsdykkeren er et forbundsblad og det skal det fortsat være men vi vil også gerne favne det der sker lokalt.  

Så hvis du gerne vil være med til at bidrage til Sportsdykkeren 2022 så skriv til formanden eller 

udviklingskonsulenten. Du/i må også gerne skrive hvis i har tanker omkring Sportsdykkeren generelt – vi vil 

gerne have så meget information og input inden vi træffer beslutninger for Sportsdykkeren 2022.  

Og for god ordens skyld. Der er IKKE truffet beslutning om Sportsdykkeren og dets endelige fremtid. Vi ser 

på forskellige muligheder og scenarier. 

Repræsentantskabsmøde 
Den 24.04 afholder vi årets repræsentantskabsmøde. Det foregår i Idrættens Hus i Brøndby. På dagsorden er 

der blandt andet formandens årsberetning, budget for DSF ligesom der skal stemmes om formandsposten 

samt to bestyrelsespladser. 

Vi håber at se så mange klubber, som muligt, så vi sammen kan skabe fremtiden for Dansk Sportsdykker 

Forbund. 

Tilmelding til repræsentantskabsmødet kan ske her. 

Dagsorden og dokumenter til årsmødet findes her: sportsdykning.dk/for-

medlemmer/kalender/repraesentantskabsmoede-2022/ 

Aktiviteter 
Husk at holde øje med alle de mange aktiviteter og kurser der sker i forbundet og klubberne.  

På nuværende tidspunkt har du bl.a. mulighed for at tilmelde dig følgende: 

• S1 Snorkelinstruktørkurser 

• Strømdyk Speciality 

• DM i Fridykning 

• UV Jagt / Øresundscup 

• UV Jagt / Kredsjagter 

• Sommerlejr 2022 

• Marin biologi kursus 

• Skawtræf hvor biologiudvalget kommer og holder oplæg 

Vi glæder os til at se jer til de mange aktiviteter i hele landet. 

 

En ny strategiperiode 

Om strategiaftalen 
Ved at træde ind i 2022, har vi samtidig trådt ind i en ny strategiperiode som løber fra 1. januar 2022 – 31. 

december 2025 

https://www.sportsdykning.dk/for-medlemmer/kalender/repraesentantskabsmoede-2022/
https://www.sportsdykning.dk/for-medlemmer/kalender/repraesentantskabsmoede-2022/
https://www.sportsdykning.dk/for-medlemmer/kalender/repraesentantskabsmoede-2022/
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Strategiaftalen er udarbejdet i samarbejde med DIF og den definerer ambitionen for forbundets arbejde de 

kommende 4 år ligesom den fungerer som rettesnor for (udviklings)arbejdet i og omkring forbundet. 

Strategiaftalen er afgørende for den støtte vi modtager fra DIF. 

Hvad kan Dansk Sportsdykker Forbund gøre for mig?  
Det er et spørgsmål, som vi hører relativt ofte. Spørgsmålet kan ikke besvares enstydigt, da vi er et forbund 

der rummer rigtig mange grene indenfor sportsdykningen. Så svaret varierer alt afhængig af om du er 

sportsdykker, snorkeldykker, fridykkere etc. Ligeledes er der forskel på klubber, den hjælp som klubber 

ønsker og har behov for. 

Men helt generelt, så ønsker vi at udbrede sportsdykning i Danmark og forbedre forholdende for dykning og 

undervandsaktiviteter.  

Vi ønsker at være et moderne og relevant forbund der kan hjælpe med at skabe stærke klubber, et forbund 

der kan supportere klubberne og hjælpe klubberne og sidst men ikke mindst, så vil vi være et forbund, hvor 

man ikke længere behøver spørge Hvad kan Dansk Sportsdykker Forbund gøre for mig? 

DSF 2.0 
Ovenstående sker ikke fra den ene dag til den anden, men det vil være et længere træk, hvor vi løbende 

arbejder, udvikler og fornyer de services vi tilbyder.  

Strategien er døbt DSF 2.0. og arbejder med to overordnede spor: 

- Spor 1: Forbundsudvikling 

- Spor 2: Klubudvikling 

På begge spor er der tilknyttet overordnede resultatmål, procesmål og diverse indsatsområder, som indikerer 

vi er på rette vej. 

Spor 1: Forbundsudvikling 
Med dette spor skal vi kigge indad. Vi stiller spørgsmålene Hvad er vores formål? Hvilke opgaver løser vi, 

hvilke opgaver skal vi løse? Hvorfor/hvordan løser vi opgaverne og for hvem gør vi det? 

Det er ikke nemme spørgsmål og kræver en større indsigt, forståelse og indsats for både at forstå og ikke 

mindst forandre, det som der er behov for at forandre. 

Indsatsområderne på spor 1 tæller blandt andet en spørgeskemaundersøgelse blandt klubbernes formænd 

og medlemmer, workshops for udvalgene og bestyrelse, en arbejdsgruppe der kigger på forbundets 

organisation samt flere klubbesøg rundt om i landet.  

Vores håb – og ønske – er at disse indsatser fører til øget medlemstilfreds, en mere effektiv organisation samt 

en tættere relation til vores klubber. 

Spor 2: Klubudvikling 
Det andet spor i strategien omhandler klubudvikling. Med sporet vil vi sætte klubberne i fokus og hjælpe til 

at skabe stærkere klubber. 

Så spørger du ”Jamen, hvad er en stærk klub?” 
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Vi definerer en stærk klub, som en klub der formår at opretholde et sundt medlemsniveau, tilbyde 

uddannelse(r) og aktiviteter samt formår at skabe et godt klubmiljø. 

Det kan gøres på mange måder og ingen klubber er ens. Det er derfor heller ikke vores mål at skabe identiske 

klubber eller en one-size-fits-all løsning.  

Vi ved, at flere og flere klubber er pressede på grund af manglende frivillige, det er svært at rekruttere nye 

medlemmer ligesom mange klubber typisk er udfordret på svømmehalstider og gennemførelse af aktiviteter 

– Corona har bestemt ikke gjort det lettere at vende dette. 

Det vil vi dog være med til at ændre. Og det vil vi bl.a. gøre via udviklingsforløb, tættere kontakt til klubberne, 

mere netværkssamarbejde mellem klubber samt udbydelse af kompetencegivende webinarer og workshops. 

Medlemsundersøgelser 
Som led i strategiperioden vil vi tage en status på forbundet anno 2022. Vi forventer, at spørgeskemaerne 

sendes ud i løbet af april/maj, så hold øje med din indbakke.  

Der udsendes to spørgeskemaer. Et spørgeskema henvendt til klubformændene samt et spørgeskema 

henvendt til klubmedlemmer.  

 

Medlemssystem 
Som de fleste efterhånden ved, så har vi lanceret et nyt medlemssystem – tailor.sportsdykning.dk. 

 

Systemet har været i luften i 6 måneder og vi kan se, at næsten alle medlemmer er blevet oprettet. 

Hvis du endnu ikke har været logget på, så tag fat i din klubs klubadministrator eller kasserer. De kan hjælpe 

dig med at blive koblet på. 

I medlemssystemet har du bl.a. mulighed for at tilgå dine certifikater og medlemskort online, tilmelde dig 

kurser samt læse klub og forbundsnyheder. 

Du kan finde vejledning og videoer til systemet her 

 

 

 

tailor.sportsdykning.dk
https://www.sportsdykning.dk/dsf-medlemssystem/digitalt-medlemssystem/
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Udviklingskonsulenten 
I marts 2021 ansatte vi for første gang en udviklingskonsulent i forbundet. Det har været en spændende 

proces, som har givet os nye strenge at spille på i forbundet.  

Som I kan læse i næste afsnit under ’projekter’, så har vi nu mulighed for at 

engagere os i projekter, som vi ikke tidligere har haft ressourcer til at 

forfølge ligesom vi har haft mulighed for i højere grad at blande os på den 

politiske scene. Her tænker vi bl.a. på Halsskov Havn, hvor de lokale klubber 

har fået hjælp til - i første omgang - at rejse 300.000 kr. i støtte, ligesom vi 

har presset på for at politikerne i Slagelse Kommune har afsat 1.2 millioner 

kr. til udvikling af dykkerforhold i havnen. 

 

Derudover har vi i tæt samarbejde med Helgoland og ScubaGear sikret at 

bevare de gode dykkerforhold som er på Amager Strandpark. 

Skal I med på udviklingsrejsen, så tag endelig fat i vores udviklingskonsulent 

Nicolai Kehling så kan I sammen tage en snak om mulighederne. 

Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden, hvor I også kan læse yderligere 

om hvordan og hvad der kan hjælpes med.  

Projekter i forbundet 
Vi har på det seneste involveret os i flere og spændende projekter. Her får I en kort opdatering på nogle af 

dem: 

Uddannelsesprojekt 
Tilbage i 2021 ansøgte vi DIF om midler til at kickstarte, omstrukturere og udvikle vores uddannelser. Det 

blev imødekommet. 

Vi kan derfor annoncere at der nu er udvalgt 6 M3 Aspiranter, som hver især skal være med til udvikle på 

uddannelsessystemet i forbundet. I første omgang bliver det primært instruktøruddannelserne som der 

kigges på.  

Vi glæder os til at præsentere mere i de kommende måneder. 

Bevæg dig for livet 
Hvordan får vi ikke-aktive voksne til at være aktive i en dykkerklub? 

Det er spørgsmålet som et par klubber skal være med til at besvare. I samarbejde med DGI og Bevæg dig for 

livet opstarter vi forløb hvor vi kigger på hvad der kendetegner forskellige grupper af inaktive og vi 

undersøger hvordan klubberne kan designe forløb til netop denne gruppe.  

Det glæder vi os til at finde ud af og se resultatet. 

Affaldsindsamling 
Igen i år sætter Danmark Naturfredningsforening affaldsindsamling på menuen.  

mailto:kehling@sportsdykning.dk
https://www.sportsdykning.dk/organisationen/udviklingsarbejdet-i-klubben/
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Med Affaldsindsamlingen fjerner vi affaldet fra naturen, og vi har taget et vigtigt første skridt til et renere 

Danmark. Målet er et Danmark helt fri for affald.  

Vi drømmer om at afholde en affaldsindsamling, hvor vi må lede forgæves efter affald i naturen og byerne, 

fordi produkterne i stedet indgår i et cirkulært kredsløb og dermed ikke bliver til affald i første omgang – til 

glæde for vores natur, miljø og klima.  

I år var der 7 klubber tilmeldt på tværs af hele landet – herfra skal der lyde en kæmpe hyldest til de tilmeldte 

klubber. Samtidig skal der også lyde en stor hyldest til alle jer andre, som rydder op hele året. Vi ved I er 

derude! 

Os om Havet 
Hvis man ikke kan få nok af affaldsindsamlinger, så husk at du kan støtte op om Os om Havet 

affaldsindsamlinger. De afholder årligt 4 store indsamlinger, gør en kæmpe forskel og det er altid en stor 

fornøjelse at deltage.  

Instruktørseminar 2022  
Den 26. marts var mere end 

130 deltagere samlet i flotte 

omgivelser ved 

Klarskovgaard i Korsør. 

Blandt deltagerne oplevede 

vi stort engagement og det 

var befriende at Covid-19 

ikke længere var en faktor – 

udover et spændende oplæg 

fra Erik Jansen (medicinsk 

udvalg), som på hans altid 

lune facon kunne fortælle om 

de nyeste vejledninger her.  

Frømandskorpset måtte 

desværre melde afbud, men i deres fravær bød vi velkommen til Fridykker og Mentaltræner Camilla Salling 

Olsen. Hun gav et spændende oplæg om det mentale aspekt i dykning og det at forstå os selv som mennesker 

og instruktører samt dykkeraspiranterne i undervisningssituationer. 

Derudover var der spækket med workshops og i pauserne stod Røde Kors klar med træning i Hjerte Lunge 

Redning. 

Tak for et godt instruktørseminar 2022. Vi glæder os til at samles igen i efter 2023. 

Medlemstal 
Den 6. april blev DIF medlemstallene fra 2021 offentliggjort. Her kan vi se fordelingen af medlemmer på tværs 

af køn, alder, geografi, dykkerdisciplin m.v.  

Det er altid spændende at følge udviklingen i medlemstal og især i en Coronatid har vi været spændte på 

resultatet. I 2020 lå medlemstallet på 7190 og i 2021 er vi faldet til 6944. 
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Vi er selvfølgelig kede af at havet mistet medlemmer, men set i bakspejlet af Corona og dets begrænsninger, 

så er vi glade for at det ikke er flere.  

Dette skyldes især jeres store arbejde ude i klubberne - så godt gået! 

Hvor går de unge hen?  
Ud fra tallene kan vi se, at det især er når medlemmerne rammer 18-20 årsalderen at de melder sig ud. Dette 

er ikke unikt for sportsdykkerklubber, men en generel tendens på tværs af forenings Danmark. 

Vi har ikke svaret på, hvordan man stopper dette, men i samarbejde med DIF, Ungdomsudvalget og jer 

klubber vil vi selvfølgelig se og afprøve metoder for at reducere dette frafald. 

Hjælp/frivillig i forbundet 
Har du en god idé, brænder du for et projekt eller er der noget som du gerne vil være med til at 

(videre)udvikle? 

Vi er et forbund, som er dybt afhængige af frivillige kræfter, og uden frivillige var Dansk Sportsdykker Forbund 

ikke meget værd.  

Lige nu kunne vi særligt bruge gode kræfter der har interesse i kommunikation eller ønsker at bidrage til 

videreudviklingen af udvalgene. 

Du skal ikke være skræmt af arbejdsmængden, typisk er der tale om et par timer om måneden og vi tilpasser 

arbejdsopgaverne, så det passer ind i din hverdag.  

Så hvis du ønsker at medvirke til udvikling forbundet og selv få en masse retur, så tag fat i vores 

udviklingskonsulent Nicolai Kehling. 

En stor personlighed i Dansk Sportsdykker Forbund stopper 
Dansk Sportsdykker Forbund og Ingelise Knudsen – Man har næsten ikke kunne sige det ene uden også at 

nævne den anden. Sådan bliver det dog ikke fremadrettet. Ingelise stoppede i DSF i februar 2022, men vi vil 

gerne benytte lejligheden til at takke Ingelise for alt det store arbejde, som hun har lagt i forbundet de 

seneste 47 år! 

47 år – den lader vi lige stå. 

Ingelise startede som frivillig på forbundskontoret 1-2 gange om ugen i de første par år. Herefter var hun en 

del af bestyrelsen i 25 år som kasserer og fra 2002 – 2022 var Ingelise sekretariatsleder /regnskabschef i DSF. 

Vi har desværre ikke flere kors, bånd eller stjerner vi kan give Ingelise da hun allerede har fået forbundets 

højeste æresbevisning som æresmedlem. 

Ingelise har gjort et kæmpe arbejde for forbundet og har måtte arbejde med mange forskellige formænd og 

bestyrelser. Vi har været glade for samarbejdet og ikke mindst den faglige stolthed Ingelise har haft samt at 

hun hele tiden har gjort en ære i at gøre det bedste for forbundet, medlemmerne og alle der har haft kontakt 

med administrationen i forbundet. 

Efter aftale med Ingelise valgte vi ikke at afholde en afskedsreception men Ingelise er inviteret til vores 

repræsentantskabsmøde og her er det planen at vi siger ordentligt tak fra os alle. 

mailto:kehling@sportsdykning.dk
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Endnu engang skal der lyde en kæmpe hyldest til Ingelise. Vi ønsker dig alt det bedste fremover! 


