Verksamhetsplan 2016 för
Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen
Styrelsen har inför årsmötet satt samman följande förslag till plan för verksamheten under 2016.

Planerade aktiviteter
Sociala tillställningar och aktiviteter som stärker gemenskapen
Förr i tiden arrangerades dykpubar relativt frekvent. På senare år har frekvensen för dessa träffar
minskat markant. Denna trend bör hejdas och målsättningen är att dykpub ska arrangeras minst
månadsvis. Ett förslag är att två lämpliga medlemmar får i uppdrag att vara sammankallande för
dessa dykpubar.
I samband med certifieringen av nyutbildade dykare ska vi försöka arrangera dykpub i dessa
medlemmars ära. Detta är ett trevligt sätt att få de nya dykarna att lära känna andra medlemmar.
Det är även en god idé att bjuda in befintliga medlemmar att delta på de avslutande dyk som
eleverna gör på sin kurs. På så sätt kan vi skapa kontaktytor mellan helt nya dykare och vana, aktiva
dykare. Det i sin tur ökar möjligheterna att de nya dykarna fortsätter dyka aktivt i klubben efter
avslutad kurs.
Under den varmare delen av verksamhetsåret ska så kallade nybörjardyk marknadsföras och
arrangeras några gånger. Syftet är att nya dykare ska känna sig välkomna i gemenskapen, lära känna
nya parkamrater och få möjlighet att lära sig tips och trix från klubbens erfarna dykare.
Föreningen ska arrangera några familjeaktiviteter såsom grillning med brännboll eller liknande med
möjlighet till lek för barnen. I samband med detta är det kanske möjligt att arrangera prova-på-dyk
för närstående

Utfärder och resor
Våra så kallade ”After Work Dyk” kommer arrangeras regelbundet under sommaren, spontant för de
som vill, löpande under tisdagar (eller annan passande dag). Dessa aktiviteter anordnas av de
medlemmar som känner för att dyka och kanske grilla eller fika efteråt. En eller flera medlemmar bör
utses som arrangerar dessa utfärder.
Minst en resa över veckoslut till Gullmarsfjorden ska arrangeras för klubbens medlemmar.
Om det finns medlemmar som vill arrangera utlandsresor för klubbens medlemmar välkomnas
sådana initiativ.

Övriga aktiviteter
Även i år ska Kullenträffen arrangeras. Förhoppningen är att kunna utvidga omfattningen med ökat
antal dykare. Målet är ca 30 st, med bibehållen kvalitet på arrangemanget i sin helhet.
Klubben kommer delta på Hx för att marknadsföra sig själv och dyksporten. Detta är även ett bra
tillfälle att få kontakt med nya dykelever.
Klubben kommer att erbjuda utbildningar i samma omfattning som tidigare år. Detta innebär kort att
CMAS * kurs erbjuds under vår och höst, att CMAS ** och CMAS *** erbjuds om det finns tillräckligt
elevunderlag. Dykledarkurs, nitroxkurs och gasblenderkurser erbjuds om elevunderlag finns.
Eftersom klubben numera har PADI-instruktörer ska dessa få utbilda i klubbens regi om de så önskar.
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Klubben ska även fortsättningsvis hjälpa Helsingborgs stad att rapportera status på
snorkellederna på Råå.
Hamnstädning i Norra Hamnen och strandstädning på diverse stränder ska genomföras som ett led i
klubbens miljöarbete. Då vi ofta får en ersättning för arbetet stärker det även klubbens kassa.
Under december ska klubben sälja julgranar som så många tidigare år.

Särskilda satsningar
Ny båt och finansiering av denna
Eftersom klubben blivit beviljade ett bidrag för inköp av ny dykbåt så ska detta genomföras. Det är
inte absolut nödvändigt att köpet genomförs under 2016, men det är i allra högsta grad önskvärt då
befintlig båt inte längre tjänar klubben på ett bra sätt. Inköp av ny båt innebär ett stort arbete redan i
undersökningsfasen och det kommer krävas många nedlagda timmar för att anpassa och färdigställa
en båt så att den kan fungera väl för klubben i många år framöver.
För att finansiera en ny båt krävs medel som klubben just nu inte fogar över. Ett bra sätt att med
måttlig insats dryga ut klubbkassan är att arrangera provdyk för stora företagsgrupper. Det är även
möjligt att kombinera detta med HLR-utbildning eller att genomföra rena HLR-utbildningar.
Då inget formellt beslut ännu tagits om båtköp så återspeglas inte ovan satsningar i den för året
föreslagna budgeten. Om beslut tas under året så kommer detta såklart påverka budgeten och den
kan då justeras.

Samarbeten och fler möjligheter till dykutfärder
En grupp med skånska dykklubbar håller på att dra upp riktlinjerna för hur man ska kunna samarbeta
och samverka mellan klubbarna för att skapa fördelar för respektive klubbs medlemmar. Exempel på
samarbete är att kunna delta på varandras utfärder i mån av plats. Om planeringen görs i
samförstånd mellan klubbarna kan detta skapa betydligt fler dyktillfällen än om våra medlemmar
bara kan göra utfärder med oss.

Säkerhet
Det är viktigt att klubben har många dykledare så att dyk som genomförs såväl i som utanför
klubbens regi kan ledas av medlemmar med tillräcklig kunskap om säkerhet, larmrutiner och så
vidare. Klubben ska därför utbilda så många dykledare som möjligt till en så låg kostnad som möjligt
för kursdeltagaren. Förhoppningen är att kursen ska vara gratis och finansieras med bidrag.

Övrigt
Det är mycket önskvärt att klubbens fridykande juniorer kan få uppleva ett fridykarläger under 2016.
Detta borde vara möjligt att genomföra tillsammans med andra klubbar för att minska bördan för
ledarna. Gemensamma läger kommer sannolikt även ge många andra positiva effekter än
möjligheten att genomföra läger för juniorerna.
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Projekt som planeras genomföras under året
Det finns en möjlighet att hyra extra lokaler i anslutning till klubblokalen. Detta skulle
kunna ge möjlighet till sköljning av utrustning med utrymme för torkning av elevutrustning. Det kan
även erbjudas förvaringsutrymme för medlemmar som vill hyra ett ”bås” till sin utrustning. Det är
önskvärt att detta projekt blir av men det kräver en hel del insatser i form av konstruktion och
byggnation från medlemmar för att kunna genomföras.

Fortsatta strävanden och strategier under året
Klubben kommer under året erbjuda medlemmarna fortsatt frekventa utfärder samt fyllning av luft,
nitrox och trimix till så låga medlemskostnader som möjligt.
Huvudmålen kommer även fortsättningsvis vara att möjliggöra trivsam, lättillgänglig och säker
dykning, skapa kontakter dykare emellan och att ha roligt tillsammans.
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