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Referat 2022-09.1 
 

Dansk Sportsdykker Forbund              

Dagsorden bestyrelsesmøde 2022-09 
 
Møde 7. december 2022, kl. 18:00 til 21:30  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-08   
 
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
 
 
4. Økonomiske beslutninger 
 
 4.1. Regnskab 
 4.2. Budget og handlingsplaner 2023 
 4.3. Årlig opdatering af priser og afregninger jf. Vedlagt vejledning ”Økonomistyring...” 
  - Forslag - Kørsel hæves til 3,00 DKK/KM (3,75 med trailer) 

- Forslag – Telefon penge sættes til 1000,- DKK pr udvalgsmedlem (fast for alle 
udvalg) og udbetales pr. 1. december direkte fra Regnskab (vejledning opdateres) 

    4.4 Nets lægge MasterCard og andre kort i butik og medlemssystem (0,65%  
 
5. Forslag 
5.1. Ansvarlig for butik i forbundet 
5.2. Afregning – Salgspris for DL bog 
5.3. Database opfølgning 
5.4. Snorkeldykkerbog – lægges på nettet som pdf.? 
5.5. Klagevejledning 
5.6. Dybdegrænser - TU ved formand Søren Lund 
5.7. Godkendelse af Arkælogi udvalg formand 
 
6. Eventuelt 
 6.1. Plan for bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmøde 2023 
 
Til stede   
Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem, Jens Næsted, Gitte Alsing Møller, Peter Dreier, Pia Borneland, 
Jesper Andersen, Lukas Byca 
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Referat bestyrelsesmøde 2022-09 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-08 
Godkendt 

3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
 
Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren, Kommunikation  
Deltaget i EUF Generalforsamling i Wien. God dialog og alt ånder forholdsvis fred og ro i det 
europæiske dykkerforum. Der arbejdes på at lave en award omkring nogen der gør noget godt på 
et europæisk niveau indenfor miljø og miljøbeskyttelse.  
Lavet budget og opfølgning med udvalgene, økonomiansvarlige og kontaktpersonerne til 
udvalgene.  
Dialog med Peter Symes om kommende nummer af Sportsdykkeren - næste nummer her i 
december måned 
 
Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system 
Teknisk udvalg :  
Der har været holdt IT seminar, gik rigtig godt og udvalget virker godt kørende. 
Se desuden pkt. 5.5 vedr. dybdegrænser der blev diskuteret på IT-mødet. 
Status på Tailor 
Se pkt. 5.3 
 
Jens Næsted; Økonomi, Matr. udvalg, Biologiudvalg, Arkæologiudvalg 
 
Økonomi;  
Møde med alle udvalg jf. Jesper R gennemgang af budget. 
 
Biologi;  
Talt med udvalg vedr. kursus kufferter antal og fordeling 
 
Materiel;  
Overskudsbåde er nu fordelt til 4 glade klubber fra Næstved, Randers, Holstebro og Grenå. 
 
Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg 
AquaQuick har været i Berlin og blev nr. 5 i VM for klub hold. 

 
Peter Dreier; UV Jagt, Foto 
UV-jagt udvalget: 
Jeg var på besøg til udvalgets årlige møde i november og hilste på udvalgsmedlemmerne, fortalte om 
strategiarbejdet, vores udviklingskonsulent og det nye sportsdykkeren.  

Der har tidligere været en opfordring til at man i DSF havde et (hav)miljøudvalg. Det blev foreslået at det på 
et mindre plan kunne være en fast side i sportsdykkeren med titlen "Havets tilstand". Der kunne skrives om 
nogle af de mange projekter vi er med i eller støtter. Historier fra Folketinget, DTU-aqua m. fl. 

Også en opfordring til at sportsdykkeren udgives som "mobile/web"-first(pdf bagefter). 

UV-foto udvalget: 
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Som resultat af efterårets dialog om udvalgets arbejde, det nye Sportsdykkeren, udvalgets handlingsplan og 
budget er der starte et arbejde med at ringe rundt til uv-foto entusiaster og prikke lidt til deres lyst til at 
deltage i udvalgsarbejde. 

Pia Borneland; Ungdomsudvalg, Dykker udvalg, Arkæologi udvalg 
 
Arkæologi udvalg: 
Talt med Peter L, der er ved at starte udvalg op – der arbejdes med kontakt til museer og med 
fokus på ungdomsarbejde og nyere vrag (+100 år) 
Undersøger mulighed for samarbejde med ungdomsudvalg omkring sommerlejr med vragfokus. 
 
Ungdomsudvalg: 
Talt med udvalget omkring budget 
 
Jesper Andersen; Fridykker udvalg 
Arbejde med Jesper R og udvalg, vedr. kontakt til DIF omkring DM i Fridyk 
 
Udviklingskonsulent -  Nicolai Kehling; 
Barsel 

4. Økonomiske beslutninger 
4.1. Regnskab 
Regnskab er sendt ud 
Opdateret pr. 30. nov. viser opgørelse et lille overskud, men året ventes at gå i ’0’ – justeret for 
manglende afregninger. 
 
4.2. Budget og handlingsplaner 2023 
Der har været talt med alle udvalg og budgetter er blevet rettet til efterfølgende. 
 
4.3. Årlig opdatering af priser og afregninger jf. Vedlagt vejledning ”Økonomistyring...” 
  - Forslag - Kørsel hæves til 3,00 DKK/KM (3,75 med trailer) 

- Forslag – Telefon penge sættes til 1000,- DKK pr udvalgsmedlem (fast for alle 
udvalg) og udbetales pr. 1. december direkte fra Regnskab (vejledning opdateres) 

Beslutning; Vedtaget – JNN ansvarlig 

4.4 Nets lægge MasterCard og andre kort i butik og medlemssystem 
De økonomiske implikationer af kort betaling skal yderligere belyses 

Beslutning; Omkostninger og konsekvenser belyses yderligere – Jens N ansvarlig 

5. Anmeldte sager: 
5.1. Ansvarlig for butik i forbundet 
Peter D. har taget imod posten som bestyrelsens ansvarlig for DSF butikken 

5.2. Afregning – Salgspris for DL bog 
Butik 250,- Intern afregningspris undersøges med revisor 
Ansv.;  Peter D 
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5.3.Tailor - Database opfølgning 
Der laves en mindre opdatering af Tailor med nuværende projektgruppe. Der forventes en projekt pris 
omkring 50 tDKK. 

Beslutning; Vedtaget – Carl T ansvarlig 

5.4. Snorkeldykkerbog – lægges på nettet som pdf.? 
Beslutning; Vedtaget, Snorkeldykkerhåndbogen lægges på nettet som PDF – Carl T ansvarlig 

5.5. Klagevejledning 
Alle udvalgs rep. tager klagevejledning op med deres udvalg og formidler at klagevejledning findes. 

Jesper R sender klagevejledning til Appeludvalg 

5.6. Dybdegrænser - TU ved formand Søren Lund 
DSF Bestyrelsens holdning: 
Det ikke må blive sværer at uddanne P3 dykkere, da dette er en betingelse for optagelse på 
instruktør uddannelsen (M1).  
Der skal kun være en type P1/P2/P3 certifikat, hvor dybdegrænsen er givet af den gældende 
standard på uddannelses tidspunktet 
 
Beslutning; Der er nedsat et udvalg til præcisering af regler med Carl T, Jens N og Søren L.– Carl T 
ansvarlig 

5.7. Godkendelse af Arkælogi udvalg formand 
Indstilling af Peter Hwan Lajgaard som formand for Arkæologisk udvalg 
 
Begrundelse: Da udvalget har været inaktivt i et par år er det på tide at udvalget ud af "mølposen" 
igen. Peter har været medlem i AU tidliger, er meget dedikeret og allerede i gang med at skabe 
kontakter til museumsverdenen samt har kontaktet nye medlemmer til udvalget. 
Beslutning; Vedtaget – Pia B ansvarlig 

Eventuelt 
6.1. Plan for bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmøde 2023 
18/1, 23/2 og 14/3 – alle møder på Teams 

Rep. møde 16/4 

Næste møde; 18. jaunar 2023 
 
Jesper takkede af. 
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Kvalitets sikring af kurser under Dansk Sportsdykker Forbund, herunder 

klageadgang 
Denne politik beskriver forventninger til instruktører og undervisning på kurser og i klubber efter Dansk 

Sportsdykker Forbund (DSF) materialer.  

Behandlet og vedtaget på DSF bestyrelsesmøde 2022.01.11 

Kvalitetssikring: 
Det er vigtigt for DSF hele tiden at have en gruppe af dygtige instruktører der arbejder ud fra de 

uddannelser der er lavet af forbundet.  

DSF skal hele tiden sikre at alle instruktører er opdaterede og underviser efter de nyeste materialer, 

metoder og standarder. Når man deltager på et kursus og det er underordnet hvilket niveau så skal man 

som deltager være vidende om alle forventninger og krav der stilles til de enkelte deltagere. Det er altid op 

til en subjektiv bedømmelse fra instruktør eller instruktører.  

Formål 
DSF arbejder hele tiden på at alle vores instruktører på alle niveauer lever op til standarder, værdier og 

forventninger. En uddannelse kan aldrig blive bedre end de der skal formidle den til kursisten.  

For at DSF kan blive bedre og udvikle sig og uddannelserne kan blive stadigt bedre, er det meget vigtigt at 

DSF bliver orienteret om fejl og mangler , samt om kurser og instruktører der ikke har fungeret efter 

hensigten.  

Baggrund 
Der må aldrig være tvivl om hvad en elev (kursist) skal gennemgå af teori og praktik, desuden skal 

beståelseskriterier for at gennemføre en given uddannelse være klarlagt og beskrevet i detaljer.  

DSF kurser 
DSF accepterede ikke underlødigt, sexistisk, racistisk, sprogbrug eller opførsel og vurdering af kursister skal 

altid være baseret på førstehåndsobservationer. Lokal jargon i en klub, kan forekomme, men den må på 

ingen måde være til gene for eller ydmygende for nogen. 

DSF uddannelsessystem er baseret på de standarder der udarbejdes af CMAS og desuden er DSF 

uddannelsessystem ISO certificeret, ‐ hvor det har været muligt. Hvilket medfører, at de fleste af 

standarderne og undervisningsmetoderne er implementerede i henhold til de krav der er udarbejdes af ISO 

gruppen for dykkeraktiviteter.   

Kurser under Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) afholdes som udgangspunkt i henhold til krav, materialer 

og kursusplaner, der er lavet centralt i forbundet af de respektive fagudvalg. 

Størstedelen af DSF’s uddannelser er baseret på standarder der er udarbejdet af CMAS. Disse standarder 

tager dog ikke højde for danske forhold herunder dansk lovgivning og der udarbejdes derfor altid en dansk 

standard (fortolkning af CMAS standarden), der godkendes af bestyrelsen. 

DSF har desuden enkelte lokale uddannelser, hvor der ikke ligger en standard fra CMAS bag uddannelsen. 

Disse uddannelser er lavet for at opfylde et lokalt dansk behov eller ligger som oplæg til en senere CMAS 

uddannelse, men er opbygget efter samme principper som ligger for CMAS uddannelserne. 

DSF forsøger at holde undervisningsmaterialer opdateret, men da bøger trykkes i større eller mindre oplag, 

så kan der være mindre ændringer eller rettelser der ikke er indført endnu i forhold til det materiale der 

ligger online. Det er en del af instruktørens ansvar at orienterer elever om ændringer eller mangler i 

undervisningsmaterialet.  
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DSF instruktører 
Alle instruktører i DSF skal minimum 1 gang hvert 5 år deltage i et instruktørseminar for at opretholde 

’aktiv’ status der giver ret til at certificere dykkere. Endvidere har alle instruktører pligt til at holde sig 

opdateret og sørge for, at der hele tiden undervises efter de nyeste standarder, planer og metoder.  

Alle instruktører i DSF opdateres via e‐mail i forbindelse med opdatering af standarder og andre væsentlige 

ændringer, opdatering af standarderne gennemgås desuden på instruktørseminar og på forbundets 

hjemmeside. 

Klage adgang, procedurer og forløb 
De nyeste materialer ligger online og der kan eventuelt også mulighed for at tilkøbe en fysisk bog, der er 

derfor der ingen der bør sidde med forældede eller gamle materialer.  

Du bør som kursist aldrig være i tvivl om hvad der skal til for at få et certifikat og der skal derfor som 

udgangspunkt altid være lavet en uddannelsesaftale der beskriver: 

 Forudsætninger for kursister, ved start og eventuelt ved certificering 

 Pensum der gennemgås i kursus forløbet 

 Prøver og anden evaluering på kurset, inklusive beståelses kriterier 

 Standarder og lignende der ligger til grund for kurset 

Bemærkninger 
Instruktører eller klubber må ikke tilføje ekstra øvelser eller eksaminer, til det der er beskrevet i 

standarden. Der kan være klubber der har ekstra timer eller træning lagt til deres uddannelser. Det må man 

gerne, men de må ikke nægte dig et certifikat ‐ hvis du har gennemført de øvelser og prøver der er 

beskrevet i standard og uddannelsesaftalen for uddannelsen.  

Det er altid op til instruktøren at bedømme kursisterne og det er instruktøren der vurderer om du som 

kursist lever op til at blive godkendt. Det er også instruktørens opgave at forklare kursisten, hvorfor denne 

skal lave noget om, forbedre sig eller ikke kan blive certificeret. Hvis der er noget du mener ikke er som det 

skal være, må du meget gerne sende dine bekymringer til Teknisk Udvalg (TU) i Dansk Sportsdykker 

Forbund. 

Klage adgang 
Hvis du ikke er enig med din instruktør omkring vurdering, kursusform eller andet ‐ er der nedenstående 

vejledning et videre forløb. Hvis du som instruktør er vidne til begivenheder, der strider mod standarder 

eller god praksis, har du ligeledes et særligt ansvar til at reagere ‐ ligeledes efter nedenstående vejledning: 

1. Tag en snak med instruktøren – få en klar tilbagemelding om forventninger, mangler og hvad der 

skal rettes til for at kunne bestå. 

2. Send din klage eller uenighed til bestyrelsen i klubben – de er første led i en behandling af en klage 

over en af klubbens instruktører. Er instruktøren også i bestyrelsen er vedkommende selvfølgelig 

inhabil ved behandlingen af sagen. Er klagen fra et DSF forbundskursus, tages uenighed først med 

kursuslederen og derefter med formanden for TU. 

3. Hvis du er uenig i klubbens afgørelse eller hvis klubbens bestyrelsen ønsker hjælp til sagen, kan der 

rettes henvendelse til TU i Dansk Sportsdykker Forbund.  

4. Sidste klageinstans i forbundet er DSF’s appeludvalg, klager hertil skal først have været behandlet 

af bestyrelsen (se procedure på DSF hjemmeside).  

Klage procedure: 
1. Der indsendes en skriftlig klage til formanden for TU (mail adresse ses på DSF hjemmeside). 
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2. Ved modtagelse af klagen vil formanden for TU, orienterer alle involverede indenfor 5 hverdage og 

udpege en person der på vegne af DSF’s bestyrelse behandler sagen.  

3. Alle implicerede personer får mulighed for skriftligt at forholde sig til sagen og relevante 

fagpersoner/eksperter kommentere efter behov.  

4. Sagsbehandler, TU’s formand og DSF bestyrelsesrepræsentant forbereder et oplæg til behandling i 

DSF bestyrelse.  

5. DSF bestyrelse træffer en afgørelse, der vil blive offentliggjort i anonymiseret form. 

DSF bestyrelses afgørelser og sanktions muligheder 
1. Klagen afvises med skriftlig begrundelse 

2. Klage imødekommes med oplæg til forlig imellem parterne 

3. Klage imødekommes med sanktion af instruktør: 

a. Instruktør indskærpes gældende standarder 

b. Instruktør ’aktiv’ status inddrages ‐ kan generhverves ved nyt instruktørkursus  

c. Instruktør certifikat inddrages 

Afgørelser der truffet af DSF bestyrelse kan indbringes for DSF Appel udvalg. 

Afgørelser og sagsbehandling gemmes af DSF i indtil 5 år og vil kunne indgå i anden klagebehandling. 
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2023	Dybdegrænser	for	P2	og	P3	dykkere	Uddannet	efter	31/12-2022	
	

Der	er	truffet	beslutning	om,	at	ændre	dybdegrænser	for	CMAS	P2	og	P3	Dykkere	uddannet	
under	DSF	efter	31/12-2022.	

Beslutningen	er	truffet	efter	CMAS’s	ændring	af	uddannelses	standarderne	for	P2	(Standard	
2.A.6)	og	P3	(Standard	2.A.7).	Beslutningen	er	truffet	for	at	øge	sikkerheden	ved	dykning	efter	P2	
og	P3	standarderne	og	samtidigt	sikre	at	optagelse	på	M1	instruktør	kurset	ikke	gøres	sværere	
end	nødvendigt.	

Dybdegrænser	er	fra	1/1-2023:	

P1	=	max	-20m.	

P2	=	max	-30m.	

P3	=	max	-40m.	

For	Certifikater	udstedt	før	31/12-2022	gælder	tidligere	erhvervede	kompetencer	herunder	
dybdegrænser.			

Der	vil	i	DSF¨s	medlemssystem	(herefter	Tailor)	blive	noteret	aktuelle	dybdegrænser	på	P2	og	P3	
Certikater	udstedt	før	31/12-2023	hvorved	indehaveren	ved	udskrift	fra	Tailor,	hvor	dennes	
aktuelle	dybdegrænser	fremgår,	således	at	disse	kan	dokumenteres.	

For	uddannelserne	sker	følgende	ændringer	som	vil	blive	rettet	i	undervisningsmaterialet:	

P1	-	ingen	ændringer	

P2	-	ingen	ændringer	

P3	-	Der	skal	ikke	længere	laves	dykninger	dybere	end	-40m.	i	forbindelse	med	uddannelsen.	Der	
skal	stadig	undervises	i	tvungen	dekompression	og	der	kan	udføres	dyk	med	tvungen	
dekompression.	Dybere	dyk	vil	blive	tolket	som	dyk	mellem	-30m.	og	-40m.		

M1	-	Optagelseskrav	ændres,	så	der	ikke	kræves	erfaring	fra	dyk	dybere	end	-40m.	

Det	er	Teknisk	udvalg	og	Bestyrelsens	holdning	at	dykning	dybere	end	-40m.	på	luft	(PN2	>4bar)	
udgør	en	væsentligt	øget	risiko	gr.	Nitrogennarkose	og	dermed	nedsatte	kognitive	evner.		

Ønskes	uddannelse	til	dykning	dybere	end	-40m.	henvises	til	CMAS	Tekniske	programmer	

14/12-2023	

Teknisk	Udvalg	 	 	 	 	 	 	 	 DSF	Bestyrelsen	
TU-Formand	Søren	Lund	 	 	 	 	 	 Formand	Jesper	Risløv	




