
Ordensregler for GSDK (opdateret 2009) 
 
Formandens  
opgaver er følgende 

 Sikre at klubbens anliggender, sker jævnfør vedtægterne. 
At være kontaktperson til FIG og Kommunen. 
At indkalde til generalforsamling. 
At lede og koordinere overordnet aktiviteter I klubben. 
At være budgetansvarlig. 

   
Næstformandens 
opgaver er følgende 

 Sikre at klubbens anliggender, sker jævnfør vedtægterne. 
At være kontaktperson til husrådet 144. 
At skrive beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 
At lede og koordinere sociale aktiviteter. 
At være budgetansvarlig. 
At gøre klubben kendt ud ad til, via sponsorer, annoncer og fonde. 
At skaffe interne indtægter til klubben, via salg af trøjer og lignende. 

    
Kassererens  
opgave er følgende 

 At udlever klubnøgler til medlemmerne, jævnfør ordensreglerne. 
At være budgetansvarlig. 
At ansøge om indendørsbaner til svømmehallen.   
At sørge for udlevering af adgangkort til svømmehallen. 
At opkræve kontingenter fra medlemmerne. 

    
Materieludvalgs-
formandens  
opgave er følgende 

 At være budgetansvarlig. 
At vejlede og motivere medlemmer I udvalget. 
At opdatere ordensregler inden for sit ansvarsområde. 
At holde klubbens materiel I forsvarlig stand, ved at indkalde til, og koordinere vedlige-   
     holdelsesopgaver, blandt klubbens medlemmer. 
At påpege fejl og mangler ved klubbens udstyr. 
At udbedre og kontrollere, at fejl og mangler er rettet. 
At holde flaske-eftersyn, og godkende medlemmernes dykkerflasker, min. 1 gang om året. 
At der laves luftanalyse på kompressor, minimum en gang om året. 
At udfylde og administrer “tæt på rapporter”, ved episoder hvor der er opstået en farlig  
     situation. 

   
Uddannelsesudvalgs-
formandens  
opgaver er følgende 

 At være ansvarlig for, at klubbens anliggender, sker jævnfør vedtægterne. 
At være budgetansvarlig. 
At opdatere ordensregler inden for sit ansvarsområde. 
At planlægge, lede og koordinere uddannelsen af elever, herunder elevture. 
At planlægge, lede og koordinere intern klubuddannelse af medlemmer. 
At indstille aktive medlemmer til klubbetalt videreuddannelses. 
At påpege fejl og mangler ved klubbens udstyr. 
At kontrolere og godkende logbog, samt dykkerfærdigheder, ved optagelse af nye  
     medlemmer med anden type dykkercertifikat. 

   
Turudvalgs-
formandens  
opgaver er følgende 

 At være budgetansvarlig. 
At vejlede og motivere medlemmer til turaktiviteter. 
At opdatere ordensregler inden for sit ansvarsområde. 
At koordinere klub aktiviteter. 

   
Redaktørens  
opgaver er følgende 

 At være budgetansvarlig. 
At redigere medlemmernes indlæg, sendt (som fil) til Redaktøren, som nyhedsbrev på 
Klubbens hjemmeside.   
Ajourføre GSDK hjemmeside, herunder bl.a. Medlemslister, Vedtægter, Ordensregler. 

    
Elevrepræsentantens 
opgaver er følgende 

 At deltage på klubbens bestyrelsesmøder. 
At informere, vejlede og motivere medlemmer på elevholdet. 

   
Udvalgsmedlemmer 
opgaver er følgende 

 At deltage på de respektive udvalgsmøder. 
 

   
Gruppemedlemmer 
opgaver er følgende 

 At fremme aktiviteten blandt klubbens medlemmer, med henblik på gruppens specielle  
     aktivitetsområde. 
At deltage på de respektive gruppemøder. 



   
Dykker medlemmers 
opgave er følgende 

 At sikre klubbens anliggender, sker jævnfør vedtægterne, herunder Ordensregler omkring   
     “klubhuset 144b”, og  “Eftersyn af dykkerflasker.. 
At der dykkes efter DSF sikkerhedsregler I GSDK regi.   
At deltage aktivt I klubbens fælles arbejde.   
At informerer kassereren om adr.   
At påpege fejl og mangler ved klubbens udstyr. Enhver med status af dykkermedlem, er   
     opstillings- og stemme-berettiget ved generalforsamlingen. 
At på eget initiativ formidle indlæg, turopslag og anden information  ud til medlemmerne  
     via WWW.GSDK.DK 
At gøre sig bekendt med sin makker´s, dykkercertifikat status, og forholde sig hertil under   
     dykning. 
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Procedure ved 
indmeldelse I GSDK 

 1. Alle interesserede, også dem som vil på dykkerkursus, kan på  
       GSDK´s hjemmeside, hente relevant information.   
2. Indmeldelse I klubben, eller optagelse på dykkerkursus, sker ved at indbetale beløbet 

(se punkt Medlemskontingent) på klubbens girokonto. 
3. Herefter giver kassereren oplysninger omkring indmeldelsen, videre til de respektive 

udvalgsformænd. 
   
Optagelses af nye 
medlemmer med 
dykkercertifikat  
I GSDK 

 Ved optagelse af nye dykkermedlemer i GSDK, kontrolere og godkender, 
uddannelsesudvalget ens logbog samt dykkerfærdigheder.  
 
Udpluk af vurderings kriterier: 
- Gyldigt (internationalt anerkendt)  f.eks. CMAS, PADI, NASE eller NAUI. 
- Fremvisning af  logbog.   
- Gennemgået en lægeundersøgelse af en dykkerlæge, efter DSF´s retningslinier. 
- Er bekendtgjort med sikkerheds- og ordensregler, der gælder I GSDK/DSF. 

   
Medlemskontingent 
Og kursuspriser 

 Indmeldelse gebyr I GSDK:                                                                   kr  175. 
Indmeldelse gebyr I Dansk Sportsdykkerforbund:                                kr. 
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.  
 
Dykker medlemmer:                      Kvartal kontingent:                         kr. 
                                                       Årskontingent:                                 kr. 1200 
Motions medlemmer:                    Årskontingent:                                 kr. 
Motions medlemmer u. 15 år:       Årskontingent:  (½ pris)                   kr.   
 
Familiekontingent:   Et tredje GSDK medlem fra en og samme husstand og familie får 
25% rabat på kontingentet, og fjerde (og efterfølgende) medlem får 50% rabat. Rabatten 
gives til de medlemmer af husstanden, som betaler den laveste kontingentsats.  
                       
Dykkerkursus Cmas *                                                                             kr. 
Dykkerkursus Cmas **                                                                           kr. 
 
Luft påfyldning                                                                                     0 kr 

    
Medlemskort  Alle medlemmer kan ved henvendelse til kassereren, bestille et adgangskort, til Gladsaxe 

Svømmehal. 
   
Klubnøgler  For at et medlem kan få en klubnøgle, enten det er til selve klubben, kompressoren, 

garagen eller elevudstyr, skal han/hun være indforstået med de pligter der medfølger, samt 
underskrive nøgle udleveringspapirerne. 



 
Der skal betales et depositum for nøglen/nøgler. 
 
Nøglen bestilles hos kassereren. 

   
Udlån af klubudstyr  Et hvert medlem I GSDK kan låne klubbens fællesudstyr, iflg. Ordensreglerne. 

 
Den der låner udstyret, er selv ansvarlig for, at udstyret bliver afleveret tilbage I samme 
stand, og at det bliver skyllet, rengjort og hængt på plads efter endt brug. 
Låneren er erstatningspligtig over for klubben ved, beskadigelse, bortkom met eller tabt 
udstyr. 
For at få udleveret udstyret, skal man have fat I en med nøgle til rummet. 
Man kan på opslagstavlen I klubben, se hvem disse personer er. 
Man kan ikke selv kvitterer I udlånsmappen, men skal have et endet medlem, med nøgle til 
rummet, til at gøre det for sig. 
Ved udlån af klubbåde, iflg. Ordensreglerne, har arrangementer som er dykkerrelateret 
førsteprioritet. 

    
Elevudstyr  Medlemmer under uddannelse (elever) I GSDK, kan låne elevudstyr, iflg. Ordensreglerne. 

Alt elevudstyr som udlånes I klubben skal noteres I lånemappen, som ligger I 
flaskekælderen. 
 
Elever som låner udstyret, er selv ansvarlig for, at udstyret bliver afleveret tilbage I samme 
stand, og at det bliver skyllet, rengjort og hængt på plads efter endt brug. 
Eleven er erstatningspligtig over for klubben ved, beskadigelse, bortkommet eller tabt 
udstyr. 
 
For at få udleveret udstyret, skal man have fat I instruktøren, som har nøglen til rummet. 
Instruktøren kvitterer ved tilbage levering I udlånsmappen. 

   
Private dykkerflasker  Som dykkermedlem, har man lov til at have 1 dykkerlfaske (sæt) stående, I et dertil 

indrettet flaskerum I klubben. Dette sker på eget ansvar. 
Medlemmer der ikke ønsker at udlåne deres dykkerflasker til elevundervisning eller andre 
klubmedlemmer, kan ved at henvende sig til materieludvalget, få mærket sin flaske så den 
ikke bliver brugt af andre. 

   
Brug af klub-
gummibåde 

 Alle dykker medlemmer I GSDK, med min. et bestået, speedbådskørekort,  samt 
omskoling til klubbens både, kan låne gummibåden, forudsat at der under hele 
brugsperioden er et tilsvarende kompetent medlem ved rattet. 
D.v.s. at ved dykkerbrug, skal der min. være 2 kompetente medlemmer I båden. Der kan I 
særlige situationer gives dispensation af bestyrelsen. 
 
Låneren, som også er ansvarlig for gummibåden, traileren og motoren, skal udfylde 
logbogen, for det lånte materiel. Logbogen skal altid følge båden. 
1. Den som låner gummibåden skal til enhver tid følge, og udfylde logbogen. 
2. Brug af redningsvest skal ske iflg. Foreskrifterne I bådens logbog. 
3. I logbogen nedskrives, bemærkninger om skader eller defekter på udstyret, hvor efter 

logbogen underskrives og afsluttes. Ved skader skal materieludvalgsformanden 
mundtligt have besked. 

    
Kompressor  Alle dykker medlemmer I GSDK, med et internt kompressor-kursus, kan luftpåfylde 

klubmedlemmernes dykkerflasker. 
 
Der kan I særlige situationer gives dipensation af bestyrelsen. 
1. Logbogen skal udfyldes 
2. Det er kun klubflasker med godkendt farvemarkering, gældende for det pågældende 

år, der kan luftpåfyldes. 
3. Afregning sker efter gældende regler. 
4. Logbogen afsluttes 

   
Eftersyn af 
dykkerflasker 

 Hvert år indkaldes der, gennem  klubbens hjemmeside, til eftersyn af medlemmernes 
dykkerflasker. 
Det er det enkelte medlems ansvar at møde op og få checket sin flaske. 
Er flasken I orden får den en, for året gældende, farvemarkering. 



Flasken er så godkendt, og kan derved blive luftpåfyldt fra klubbens kompressor. 
   
Gældende 
Sikkerhedsregler  
I GSDK 
(vedtaget på 
generalforsamling) 

 Dansk Sportsdykker Forbund sikkerhedsregler, samt vejledende fortolkning er gældende 
sikkerhedsregler I GSDK. 
Anbefalinger derudover fra DSF, er frivillige for klubbens medlemmer, medmindre de på 
generalforsamlingen er ophøjet til udvidet gældende sikkerhedsregler.   

   
Udvidet 
Gældende 
Sikkerhedsregler 
I GSDK 
(vedtaget på 
generalforsamlingen) 

 Octopus    : er påkrævet ved åbenvandsdyk 
 
Kompas    : er påkrævet ved åbenvandsdyk 
 
Uv. Lygte : er påkrævet ved dykning inde I vrag. 

    
Gæstedykkere  Gæstedykkere skal gøres bekendt med, de GSDK gældende regler omkring dykning. 

Her efter vurdere dykkerlederen gæstedykkeren, og tager en beslutning omkring 
dykningens videre forløb. 

   
Forsikring 
(vedtaget på 
generalforsamling) 

 Det er op til det enkelte medlem, at forholde sig til tegning af dykkerforsikring. 
  
I særlige situationer med efterfølgende “tæt på rapporter”, erstattes forsætligt tab af 
blybælte.  

   
Elevture  Ved afvikling af elevture gælder følgende: 

1. Elevdyk arrangeres af uddannelsesudvalget, d.v.s. udvalget udpeger turleder og 
dykkerleder. 

2. Der tilstræbes at benyttet dykkerledere som har været på dykkerlederkursus. 
3. Der vil højest være 2 dykkerledere på en tur. 
4. Elevdykkene er for elever. D.v.s. de gamle dykkere, der tager med, ikke må 

medbringe harpuner, stort undervandsfotogrej eller andre ting, der gør at eleven er 
overladt til sig selv I vandet. 

5. På alle turene skal dykkerlederen eller en af ham udpeget dykker samle og checke 
genoplivningsudstyret. Det skal ske mednes alle er samlet, og før dykket påbegyndes. 

6. Når dybden er over 10 meter, må der maksimalt udføres 2 dyk på en dag. 
       Der må ikke benyttes elever som standby dykkere.   

   
 

 
Sportsdykker-
uddannelsen 

 Som elev  på holdet til sportsdykkeruddannelsen, skal eleven være indforstået med 
følgende: 
- Er man som elev fraværende mere end 1 gang på de første 3 gange med teorilektioner, 

tages man af holdet, og mister hele sit indbetalte kursusgebyr. 
- Er man som elev fraværende mede end 4 gange I uddannelsesperioden, tages man af 

holdet, og mister hele sit indbetalte kursusgebyr. 
- Ønsker man som elev, at stoppe med deltagelse på uddannelsesholdet, mister man 

hele sit indbetalte kursusgebyr. 
- Bliver man ved lægeundersøgelsen, ikke fundet egnet til dykning med flaskeudstyr, 

tilbagebetales hele kursusgebyret. 
- Under uddannelsen har man som elev, mulighed for at låne udstyr, dog ikke dragt og 

ABC-udstyr. 
    
Definition på en 
klubtur 

 En klubtur, er en tur der er arrangeret jævnfør klubbens vedtægter og ordensregler, samt 
annonceret  I klubbens informationskanaler.   

   
Definition på 
turpriser 

 Prisen pr. deltager fastsættes ud fra princippet, at dykkerturen skal løbe rundt I sig selv. 
Det er til enhver tid op til turlederen, at fastsætte deltagerprisen, for såvel   dykkere, som 
for gæster og børn. 
I de tilfælde, hvor deltagerprisen er lavere for motions medlemmer, gæster og børn, har  
dykkere fortrinsret til turen, når tilmeldingen sker inden for sidste tilmeldingsfrist. Der kan 
I enkeltestående tilfælde, søges om tilskud til dykkerture og anden turaktivitet, hos  I 
bestyrelsen. 

   
Definition på  Alle omkostninger til drivmidler, benzin og olie, til bådmotor eller kompressor, skal 



afregning af 
drivmidler 

betales af brugeren/brugerne. Såfremt bådmotor eller kompressor bruges I forbindelse med 
uddannelse eller klubarrangeret aktiviteter, vil et udvalg typisk indregne omkostningerne I 
deltagergebyret, eller helt afholde omkostningen. 

   
Definition på  
Årets dykker 

 Alle  betalende medlemmer deltager om titlen som Årets Dykker. 
Endvidere  udnævnes den dykker, der har logget flest dyk, inden for klubturene I Gladsaxe 
Sportsdykkerklub. Perioden går fra 1 November til 31 Oktober. 

    
Udeblivelses fra 
dykkerture 

 Har et medlem tilmeldt sig en tur, og ikke møder frem til aftalt tid, eller har glemt at 
afmelde inden for afmeldningsfristen, er prisen på turen bindende for medlemmet. Hvis 
beløbet ikke bliver betalt til turlederen, vil det blive overført til, og skal betales med, næste 
kontingent betaling. 
Betalingen heraf sker jævnfør vedtægterne § 6 stk. 3. 

    
Arkæologi  På klubture arrangeret af arkæologisk gruppe er følgende gældende. 

- Der dykkes jævnfør Lov om Naturfredning, Museumsloven, Lov om museer, 
Strandingsloven og regler for sportsdykkeres aktiviteter I og ved vrag. 

- Lovgivning omkring Danefæ skal respekteres og følges. 
- Lovgivning omkring danekræ skal respekteres og følges. 

 
 

  

Undervandsjagt  Enhver der deltager på en klubtur, hvis formål er undervandsjagt, er underlagt DSF 
sikkerhedsregler, Våbenloven og Saltvandsfiskeri-loven. 
- Medbring altid gyldigt fisketegn. 
- Undgå at svømme, dykke og fiske I nærheden af garn og ruser. 
- Hold god afstand fra udlagte redskaber. 
- Bland dig uden om sportsfiskernes kasteområder. 
- Behandel din fangst med respekt og omtanke. 
- Vær hjælpsom overfor erhvervs-, fritids- og sportsfiskere. 
- Lad først dit harpungevær, når du er I vandet, og harpungeværet peger mod bunden, 

ingen må befinde sig I skudlinien. 
- Aflad harpungeværet på samme måde, før du går I land. 
- Sørg for at være afmærket med en overfladebøje. 
- Fisk aldrig I nærheden af badende. 
- Skyd kun, når målet er tydeligt og ingen andre befinder sig I skudlinien. 
- Sigt aldrig på andre personer med et harpungevær, heller ikke for sjovt. 
- Betragt altid et harpungevær som ladt (spændt), indtil du er overbevist om det 

modsatte.  
   
Klub trøjer, mærker 
o.l. 

 I GSDK kan der købes forskellige klubeffekter. 
Ved at henvende sig til næstformanden, kan man blandt andet købe følgende: Klubtrøjer, 
klubjakker, termodragter, klubmærker I stof og plastik. Der afregnes kontant ved 
afhentning. 

    
Dykkerlov (lov nr. 
307 af 17/5 1995) 

 Uddrag af bestemmelser, der har betydning for sportsdykning. 
§  1            Lovens formål er på betrykkende måde at sikre liv og  
                  helbred for personer, der benytter dykkermateriel, og at  
                  fremme sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for  
                  personer, der udfører dykkerarbejde. 
§  2   stk.1 Loven finder anvendelse på dykkermateriel, uanset om  
                  materiellet anvendes ved dykkerarbejde eller rekreativt  
                  øjemed. 
§  3   stk.1 Dykkerarbejde må kun udføres af personer med bevis som  
                  erhvervsdykker. 
         Stk.2 Ved dykker arbejde forstås I denne lov en arbejdsopgave,  
                  der udføres under vand, til hvis udførelse der kræves  
                  anvendelse ad åndedrætsudstyr, og som normalt udføres  
                  mod vederlag.  
                  Udførelse af særlige dykkeropgaver såsom rednings- 
                  opgaver, eller ligende, herunder opgaver, som løses af  
                  kommunale redningsberedskaber, betragtes som  
                  dykkerarbejde, uanset om arbejdet udføres uden vederlag. 
         Stk.3 Dykkerarbejde omfatter ikke opgaver, der udføres I  
                  forbindelse med rekreativ dykning. 



§ 14  stk.1 Dykkermateriel skal være konstrueret, fremstillet, udstyret  
                  og vedligeholdt således at brugerens liv og helbred er  
                  betryggende sikret. 
         Stk.2 Erhvervsministeren fastsætter regler om dykkermateriel,  
                  herunder hjælpemateriels indretning og udstyr m.v. 
§ 15           Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om  
                  godkendelse af dykkermateriel, herunder hjælpemateriel,  
                  der anvendes til dykning, samt om markedsføring, udlån og  
                  udlejning af sådant udstyr og materiel. 
§ 18           Søfartsstyrelsen kan påbyde, at forhold, der strider mod  
                  loven eller regler eller afgørelser I medfør af loven, skal  
                  bringes I orden straks eller inden en frist. 

   
Omkostningsfri 
luftpåfyldning I 
dykkerflasker 

 Som restance fri dykkermedlem, kan man gratis få luftpåfyldt sin dykkerflaske, fra 
klubbens fastindstaleret dekanteringsanlæg, jævnfør ordensreglerne. (vedtaget på 
generalforsamlingen) 

   
Dykkermedlemmers 
børn. 

 Dykker medlemmers børn under 15 år, kan gratis bruge svømmehallen, dog under ansvar 
og opsyn af dykkermedlemmet selv. 

 


