
Info om DSF Rep 2017
Af Kurt Lykke fra AFK og FU

Jeg har her i weekenden 1. og 2. april deltaget i DSF fælles 
udvalgenesmøde og repræsentantskabsmøde.
Der kommer et officielt referat på DSF’s hjemmeside, 
men her er mine notater fra weekenden.

• DM 18: I forbindelse med at blive godkendt som sport under DIF, må vi regne med at vi skal have 
besøg af DIF under DM 2018. 
Det er procedure hos DIF, at når de skal godkende en ny sport, at de også skal tjekke om den 
nye sport er i stand til at organisere et DM. 

• IOC har taget fridykningen ind på deres TV kanal. Dette kommer i tråd med at seertal og view’s 
er et af de argumenter som vejer tungest hos IOC. Cmas skal fremlægge OL ansøgning i 2019, 
for at få fridykningen med ved legene i 2024 i Frankrig. 
Der er derfor vigtigt at vi følger vores atleter på IOC’s TV kanal under EM i år og at vi deler og 
eksponere muligheden.  

• Frankrig afholdt sidst OL i 1924 og skal igen stå for legene i 2024, 100 år senere. 1924 var også 
sidste gang der var fridykning med til et OL. 

• IOC arbejder på at få de sportsgrene de præsentere ved OL til at være mere tro med deres 
slogan; “Faster, Higher, Stronger”. Mere kampen mod fysikken end abstrakte regler og 
turneringer. Det betyder at sportsgrene som f.eks fodbold faktisk lever mindre op til disse 
tendenser end fridykning.  

• Det er meget vigtigt at vi fridykkere bliver godkendte som sport.  
DSF er stadigt mere presset af DIF’s ændrede fordelingsnøgle, der gør at vores forbund har 
svært ved at opretholde tilskuddet fra DIF og dermed støtten til sporten. Fridykningen er så tæt 
på at kunne godkendes at fridykkersporten kan blive det der vender udviklingen i DSF. 
Fridykkeruddannelsen og klubbesøg vil være vores redskaber. 



• Hvis vi får fridykningen og UV Rugby ind som tilskudsgivende sport i løbet af 2018, så giver 
Jesper Rislev kransekage og champagne.   

• Når vi afholder stævner og andre events og har brug for en fotograf, kan vi skrive til Fotoudvalget 
og spørge til om der skulle være en lokale UV fotografer i nærheden som vil kunne tage billeder 
under vandet for os. 

• Kurt Lykke vil undersøge muligheden for at få mere information om Cmas’s internationale 
fridykker organisation. 

• Kurt Lykke undersøger mulighederne for at have Cmas discipliner med til DM 2018, side om side 
med AIDA, lige som ved VM i Århus 2009 (Freewc09). Her under undersøger Kurt  mulighederne 
for at uddanne dommere og samarbejde med udenlandske Cmas dommere, lige som vi i 
forvejen gør under AIDA. 

• UV Rugby er røget ud som tilskudsgivende sport. Sporten har ligget under 1000 aktive i gennem 
3 år og er der med ikke længer tilskudsgivende. DSF arbejder hård på at få sporten anderkendt 
igen til 2018. Det drejer sig om omkring 100 atleter der mangler. 

• Teknisk udvalg har lavet et tilmeldings system som vi kan bruge til stævner.  
Der er udarbejdet 5 tilmeldings-skabeloner. Vi kan bruge den der passer bedst. Det er også 
muligt at få små tilpasninger fortaget, så vi dermed vil have vores egen skabelon. Der med vil der 
så ligge 6 skabeloner. Det er Ole Aggerholm fra Kommunikations Udvalget der står for det: 
ole.aggerholm@sportsdykning.dk 

• Forbundet vil gerne have en opdateret liste over forbundsgrej som klubberne måtte ligge inde 
med. Forbundet har fået en anmærkning i deres regnskab fordi der ikke foreligger en lagerliste. 
Så det skal de have lavet. Det drejer sig ikke om kuglepinde og næseklemmer, men mere om 
projektorer, computere, bannere og beach-flag ol. 

• Fridykker uddannelsen under DSF er blevet endeligt godkendt. Der er nogle enkelte justeringer. 
Men ikke noget der kræver yderliger godkendelse.  
Det er planen at der de næste 2 - 3 år skal laves mindst to grundkurser i DSF’s fridykker 
uddannelse og et instruktør forløb. Gerne pænt fordelt over hele landet. 
Der kommer mere præcis information om dette snarrest.  

• Fridykkerne og Finnesvømmerne tilbyder klubbesøg til alle klubber i Danmark. Et klubbesøg 
indeholder introduktion til sporten samt materiale til eksponering i lokale medier og på 
hjemmesiden. For fridykningen står Kurt Lykke for at organisere klub besøgene. 
Der vil komme en annonce i juni udgaven af Sportsdykkeren.  

• Hvis vi har problemer med at bruge eller få vores hjemmeside på DSF’s site til at virke, så skal vi 
henvende os til Ole Aggerholm på: ole.aggerholm@sportsdykning.dk 

/Kurt Lykke Larsen, FU
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