Verksamhetsberättelse för Helsingborgs
Sportdykarklubb Delfinen 2018
Styrelsen och andra ansvarsområden
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamöter

Fredrik Pålsson
Fredrik Larsson
Magnus Nygren
Björn Nilsson
Andreas Livbom
Stefan Nilsson
Marcin Majewski
Magnus Edholm
Marcus Behrens

Övriga tillsatta förtroendeuppdrag under året:
Båtansvarig
Utbildningsansvarig
Klubbsäkerhetsombud
Ungdomsansvarig
Fridykaransvarig
Reseansvarig
Dykpubs- och festansvarig
Bidragsansvarig
Webmaster
Nyhetsbrevsansvarig
Kompressoransvarig
Lokalansvarig
Utrustningsansvarig
Ordförande valberedning
Miljöansvarig
Utbildningsansvarig apparatdykning

Marcin Majewski
Konstantin Mansfeldt
Joakim Palm
Magnus Lundberg
Magnus Lundberg
Kamilla Rejgård
Vakant
Vakant
Marcus Behrens
Marcus Behrens
Stefan Nilsson
Fredrik Larsson
Fredrik Larsson
Johan Persson
Jonny Magnusson
Konstantin Mansfeldt

Allmänt
Antalet medlemmar var fortsatt på hög nivå, totalt 183 st, 19 fler än 2017.
Snorkellederna på Råå har tillsetts av föreningens medlemmar under året. Årets julgransförsäljning
genomfördes två helger och reklam delades ut helgen innan. Resultatet blev inte så bra, många
granar såldes inte, sannolikt beroende på konkurrens från försäljning vid ICA på Maria Park. Det har
samlats in burkar och flaskor vilket gett ett gott tillskott i klubbkassan. Inga säkerhetsincidenter har
rapporterats under året. Sponsorgruppens arbete har vilat.

Styrelsens arbete
Styrelsen har genomfört elva styrelsemöten och ett arbetsmöte. Ordförande besökte SSDFs
förbundsmöte. Styrelsen avslutade året med en enkel julmiddag där sex personer som gjort fina
saker för föreningen under året bjöds in. Av dessa sex deltog Håkan Erlandsson, Magnus Lundberg
och Peter Helperin vid middagen på Ett litet makeri.
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Ekonomi
Klubbens ekonomi är fortsatt god trots tidigare års stora investeringen i nya båten. Medlemslånet
har reducerats från 200 000 kr till 140 000 kr.

Fridykning
Under hösten 2018 har Martin Elmgren lämnat över ansvaret för ungdoms och fridykarsektionen till
Magnus Lundberg. Fem olika grupper har tränat fridykning i simhallsbadet: Nybörjare,
fortsättningskurs, avancerad, vuxen samt fensimmare. Grupperna heter: Småfiskarna, Sälarna,
Hajarna, Barracudorna samt fensimmarna. Det är nästan dubbelt så många som tränar fridykning i år
i förhållande till förra året. Tidigare elever har deltagit på några träningspass som instruktörer när de
varit hemma från studier på annan ort och liknande.
Under sommaren har några instruktörer och avancerade fridykare gjort utflykter till Kullaberg,
Johannes L, Oceanhamnen och Örkelljunga stenbrott. Där genomfördes djupare dykning på boj och
lina. Utflykter har även gjorts tillsammans med apparatdykare på klubbens båt runt Kullaberg.
Ett fridykarläger för både unga och vuxna hölls på Kullaberg under sensommaren med en fantastiskt
bra uppslutning. Under lägret genomfördes fyra dykpass varav ett var på natten. Marinbiologen
Kristin Johansson föreläste om havet och dess fantastiska invånare och hela gruppen gjorde ett besök
på naturrum vid fyren på Kullaberg.
Klubben har fått anslag via Sparbanksstiftelsen och avser att börja träna utomhus i Oceanhamnen
under våren 2019 men än så länge ligger planeringen i uppstartsfasen.
Höstterminen avslutades med julklappsutdelning på fyra meters djup, av tomten själv. Han hade med
sin en ny julgran som eleverna fick pynta med blinklampor och snorklar.

Apparatdykning
Det har i snitt arrangerats en utfärd i veckan med full båt, dvs 12 deltagare eller fler, nästan varje
vecka undersommarhalvåret. Några gånger under året har det arrangerats landbaserade AW-dyk.
Åtta dykare besökte Blå mal på divers night i november. Juldyk med julbord på IKEA arrangerades
strax innan jul. Några av våra medlemmar deltog på ÄSDKs nyårsdyk.

Utbildning
Det har utbildats nybörjare, dykledare och gasblanders året. Totala antalet utbildade är något lägre
än 2018. Antalet utbildade redogörs sist i verksamhetsberättelsen.

Arrangemang och resor
Under augusti genomfördes Kullenträffen. Deltagandet var som vanligt högt, med många dykare från
olika klubbar. Under Hx erbjöd vi alla helsingborgare möjligheten att prova på dykning, vilket som
vanligt var en succé. Det har genomförts resor till Vejern, Vättern, Gullmaren och Röda havet för att
nämna några resmål. Det har arrangerats dykpubar, familjedag med strandstädning,
hamnstädningar, filmkvällar och fikakvällar. Under juli arrangerades en båttur med FUB (för barn,
unga och vuxna med utvecklingsstörning).
Annelie Pompe har föreläst om sitt liv som äventyrare, Jonas Pålsson om havsmiljöproblem, Kristin
Johansson om plast i havet, Gunnar Ekberg om sitt liv som dykare och hemlig agent, Patrik Pdyk
Juhlin om spökgarn och P-A Andersson om teknisk dykning.
Våra nya CMAS * dykare arrangerade den finaste lussefikan på många år. Det bjöds på hembakt och
lussetåg iklädda dykutrustning och vita linne i fin kombination.
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Miljö och städning
Under året har vi gjort en strandstädning på Vikingsstrand. Det hela arrangerades som en familjedag
med avslutande korvgrillning. Under juni städade vi Oceanhamnen. Vid detta tillfälle grillades
burgare. Kompletterande dyk för att ta upp stora saker med kran gjordes i början på juli. Råå hamn
städades i augusti. Räddningstjänsten deltog med några dykare. Vi hittade måttligt med skräp men
den mediala uppmärksamheten var stor som vanligt.

UV foto
En medlem deltog i nordiska mästerskapen i UV-foto med en silverplacering och med en
niondeplacering i SM.
Några UV-fotointresserade medlemmar träffades en gång för att genomföra en workshop.

Nya båten
En del investeringar har gjorts till båten. Bland annat har en AIS tranceiver och en bogpropeller köpts
in och installationen nästan färdigställts. Båten har bottenmålats och motorn servats.
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Året i siffror
Medlemmar
• 183 medlemmar
• 42 juniorer, 141 seniorer.
• 38 kvinnor/tjejer, 145 män/killar.
• 5 buddies (intressemedlemmar).
Dyk/båt
• 6 AW-dyk, landbaserade.
• 35 utfärder med båten, kring knappt 1000 dyk, exklusive Kullenträffen.
• Båten har gått 300 sjömil utan minsta hicka.
• 44 ungdomar och instruktörer har tränat fridykning.
o Vårterminen 19 träningar, 263 deltagartillfällen.
o Höstterminen 18 träningar, 429 deltagartillfällen.
o Totalt 2018 37 träningar, 692 deltagartillfällen.
Kullenträffen
• 24 betalande dykare, varav 1 betalande ickedykare från 9 olika klubbar.
• 15 funktionärer.
• Kring 100 dyk från tre båtar.
Fridykarläger
• 53 deltagare från fyra klubbar varav 34 stycken under 26 år.
• Massor med dyk under tre dykdagar på tre olika dykplatser.
Resor
• 23 medlemmar åkte till Vejern för en helgs dykning.
• 13 medlemmar åkte till Gullmaren en helg.
• 4 medlemmar åkte till Röda havet.
Utbildning
• 8 st CMAS * dykare.
• 4 st Gasblender Trimix.
• 6 st CMAS dykledare.
• 5 st Fridykare steg 1.
• 3 st Fridykare steg 2.
• Totalt har vi gjort kring 350 utbildningstimmar.
Övriga arrangemang och ”intressanta” saker
• 6 föreläsningar, ca 150 personer som deltagit.
• 4 filmkvällar.
• 4 kvällar med go-fika.
• 1 strandstädning med 38 deltagare varav 13 barn.
• 5 dykpubar.
• Ca 70 personer fick prova dykning under Hx.
• 57 pantsäckar dvs ca 14 000 burkar och flaskor har inbringat knappt 11 000 kr.
• Kompressorn har gått 115 timmar, fyllt 750 flaskor vilket motsvarar ungefär 1 400 000 liter
luft.
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