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Kære klubber          23.06.2013 

 
Tre fra TU 
Som en del af Teknisk Udvalg målsætning ønsker vi løbende at have kontakt med Dansk 
Sportsdykker Forbund klubber og medlemmer og har tre ting som vi vil bede om hjælp til: 

1. Input til TU Handlingsplan for næste år 

Teknisk Udvalg reviderer i august vores handlingsplan for 2014-15. 

I Handlingsplanen har vi nogle målsætninger som skal komme klubberne og medlemmerne 

af Dansk Sportsdykkerforbund til gode og derfor spørger TU derfor beredt ud i alle klubber. 

Har du eller din klub input til hvad Teknisk Udvalg skal tage med i Handlingsplanen, så send 

mig en mail. Handlingsplanen kan du finde her: www.sportsdykning.dk/page.php?id=34  

 

2. Udvalgsmedlem til Snorkeldykker instruktøruddannelserne 

Teknisk Udvalg har igennem længere tid manglet et medlem i udvalget til at tage sig af 

Instruktøruddannelserne indenfor snorkeldykning. Da Teknisk Udvalg gerne vil prioritere 

alle instruktøruddannelser vil vi høre om du eller en i den klub vil deltage i Teknisk Udvalg 

med opgaven at varte snorkeldykkerinstruktøruddannelserne samt snorkeldykning? 

Se opgaverne i TU her: www.sportsdykning.dk/page.php?id=34&page=500  

 

3. Skriv en Tæt På til TU 

Som I ved arbejder TU på at få dykkere til at skrive om Tæt På hændelser som vi i 

anonymiseret form kan bringe i Sportsdykkeren og vi trækker lod om gavekort på 500 kr. 

mellem dem, som har indsendt.  

Vi syntes at det er vigtigt, at de Tæt På hændelser vi oplever, bliver kendt af alle så vi kan 

lære af dem og vi samlet får mere sikker dykning. Intet er for småt eller stort til at kunne 

sendes ind. 

Så har du / I have mulighed for at kunne skrive et par linjer enten på en mail eller 

indberetning via DSF hjemmesiden under TU? 

Link: www.sportsdykning.dk/page.php?id=34&page=150 

 

Venlig hilsen  

Carl E. Tronhjem 
formand Teknisk Udvalg 
Dansk Sportsdykker Forbund 
mail: TU-formand@sportsdykning.dk 
mobil +45 2925 6697 
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