
 

Verksamhetsberättelse för Sydkustens Sportdykarklubb 

Verksamhetsåret 2020 

 

Inledning 
Verksamhetsåret 2020 har varit annorlunda. Det har påverkats mycket av 
Covid-19 pandemin. Normalt brukar verksamhetsåret sträcka sig från mars 
månad till mars året därpå. På grund av pandemin fick vi 2020 flytta årsmötet till 
augusti. Av denna anledningen blev verksamhetsåret 2020 lite kortare än vanligt. 

Styrelsen och ansvarsområden 
Styrelsens sammansättning och övriga förtroendeuppdrag under 
verksamhetsåret har varit enligt nedan. 
 

Förtroendeuppdrag 
Utbildningsansvarig Jerry Lilja 
Badplatsstädning Mattias Borgkvist 
Klubbdyksansvarga Karl Melin, Mats Verbanac 
Hemsida, Facebook Mattias Borgkvist 
Ansvarig Moby Dick Karl Melin 
Ansvarig Svarten Herbert Jonsson, Mats Verbanac 
Fadderansvarig Herbert Jonsson 
UV-Rugby Joakim Nilsson 
Fridykning Anton Hall 
Säkerhetsanvarig Mattias Perätalo 
Kompressorbodsansvarig Mattias Perätalo 
Valberedning Niklas Sandgren 
 

 

Styrelse 
Ordförande Mattias Borgkvist 
Vice ordförande Karl Melin 
Kassör Markus Forsberg 
Sekreterare Jerry Lilja 
Ledamot Joakim Nilsson 
Suppleant Herbert Jonsson 
Suppleant Mattias Perätalo 
 

Revisorer 
Bengt Månsson 
Sören Nilsson 

 



 
 

Styrelsens arbete 
Under verksamhetsåret som började i augusti 2020 har styrelsen sammanträtt 
fem gånger, inklusive det konstituerande styrelsemötet. Styrelsemötena har varit 
bra och vi har haft bra diskussioner. 
 
Ett av styrelsens primära mål har varit att starta upp fridykningen igen efter 
många års uppehåll. Därför har Anton Hall varit inbjuden till flera av 
styrelsemötena. På sikt hoppas vi kunna aktivera fler instruktörer och kanske 
starta upp ungdomsverksamhet. 
 
Andra fokusområden för styrelsens arbete har varit att få fler medlemmar att 
dyka aktivt och regelbundet. Att få föreningen att växa mycket numerärt, har inte 
varit ett huvudsakligt mål. Vi har börjat se över möjligheten att samarbeta med 
andra dykklubbar kring klubbdyk. 
 
Covid-19 har påverkat styrelsens arbete så till vida att vi fått hålla några av våra 
styrelsemöten via Skype och Google Meet, men det har fungerat bra. 
 
Ekonomi 
Efter flera års trogen tjänst som kassör har Christer Jönsson valt att kliva 
tillbaka. 
Ny på posten är Markus Forsberg, som varit aktiv medlem i föreningen sedan 
2016 och förtroendevald i styrelsen sedan 2017. Överlämningen har förlupit 
smärtfritt och vi tackar Christer, som är fortsatt medlem i klubben, för hans 
arbete i styrelsen. 
 
Ekonomin ser fortsatt bra ut och och kassan har under 2020 vuxit med c:a 80.000:- 
Detta, bl.a mycket tack vare våra medlemmars viktiga insats både för miljön och 
kassan, med att rensa Karlshamn och Olofströms badplatser och Strandens dag. 
 
Den största förändringen för klubbens ekonomi var att vi under året valde att 
sälja vår gamle trotjänare BrumBrum. 
Försäljningen av Brum gav inte bara ett gott tillskott i kassan, utan innebär även 
att vi sparar in på kommande utgifter för båtplats, service och underhåll. 
 
 
   



 
 

Utbildning 
Vi har haft mycket utbildning i klubben på flera nivåer och inom både 
SSDF/CMAS och PADI. Utbildning inom klubben är viktig både för att få in nya 
medlemmar men kanske i synnerhet för 
att få dykare dyka kontinuerligt och 
fortsätta att utbilda sig. Längre ner i 
verksamhetsberättelsen presenteras 
statistik över antalet utbildade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dykning 
Vi har dykt mycket i föreningen. Under 2020 har vi haft ett 20-planerade klubbdyk 
och väldigt många spontandyk som kommer till via vår Telegram-slinga. Klubben 
hade ingen planerad klubbresa, men ett antal medlemmar har varit i gullmarn 
samt på västkusten och dykt, och klubbens medlemmar har erbjudits att följa 
med. Vi har genomfört Divers Night, men tvingades tyvärr ställa in årets nyårsdyk 
på gund av Covid-19. 
 

 
 

 



 
 

Fridykning 
Den 26 september återupptogs 
fridykningssektionen igen efter en tids uppehåll. 
Detta marknadsfördes genom utskick till 
medlemmar via mail, Telegram och Facebook. 
Det har funnits ett växande intresse inom 
klubben, då flera apparatdykare deltagit på 
träningspassen som hölls under lördagar på 
klubbens tid i Väggabadet. 
 
Alla tillgängliga träningstider har använts och 
det har deltagit i snitt 6 deltagare per 
träningspass. Som flest var vi 14 och som minst 2 fridykare. Tillfället då 14 
fridykare deltog hade några återkommande fridykare tagit med sig 
familjemedlemmar och vänner. Tillfället då 2 fridykare deltog krockade med 
Divers Night 7 november. 
Elevernas vattenvana är generellt mycket god 
och simtekniken har varit mer spridd. Därför 
har träningstillfällena främst fokuserat på 
teknik, fridykningens grunder och livräddning. 
Fridykningsdisciplinerna statisk apnea (STA), 
dynamisk apnea (DYN) och dynamisk apnea no 
finns (DNF) har bedrivits i inomhuspool. Ingen 
fridykning har bedrivits utomhus. 
 
Den 11 november 2020 stängde Väggabadet all 
poolaktivitet med anledning av COVID-19 
restriktioner. Sedan dess har ingen poolträning 
bedrivits. Från och med den 8 februari 2021 har fridykningssektionen, gemensamt 
med de andra dyksektionerna, engagerat medlemmarna genom att erbjuda 
funktionsträning utomhus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

UV-Rugby 
På grund av Covid-19 har aktiviteten för UV-Rugby varit låg. Träningar för vuxna 
har inte gått att genomföra och badhuset har varit stängt en stor del av tiden. Vi 
har försökt bedriva lite utomhusträning, men intresset har varit ganska lågt. Vi 
hoppas på att pandemin ska vara över under kommande verksamhetsår så att vi 
kan starta upp träningen igen. 
 
 
Miljöarbete 
Under 2020 har klubbens medlemmar varit 
flitiga och genomfört badplatsrensning inför 
badsäsongen. Som vi brukar har vi hjälpt både 
Karlshamns och Olofströms kommun med detta 
uppdrag. Vi hade väldigt bra uppslutning på 
Strandens dag, då vi var 14 personer. Vi 
samlade ett tio-tal säckar med glas och 
plastflaskor, bärgade ett par fiskenät samt 
drygt 30 bildäck! Ett skitigt jobb, men någon 
måste göra det! 

 
 

 
 
Båtarna 
Under 2020 har styrelsen valt att sälja Brum. Behovet av tre olika båtar fanns inte 
riktigt. Genom att sälja en båt kan vi nu fokusera på att underhålla framförallt 
Moby och vi får en utgiftskälla mindre. 
 
Under det gångna året har klubben fortsatt att rusta upp och underhålla Moby 
Dick. Bland annat har Moby blivit servad, fått hydraulsystemet för styrning 
renoverat, uppdatering av elsystem, uppfräschning av dykbänkar, byte av slang 



 
 

och regulator för gasol. För att göra våra utflykter trevligare och bekvämare 
finns nu också en vattentoa med elspolning och septitank på Moby. 
 
Även om Moby är stor för att vara en dykbåt är ytan liten med tanke på Covid, 
detta har hindrat oss från att använda Moby lika mycket som vi skulle velat. Även 
första halvan av 2021 kommer tyvärr att vara drabbad men vi hoppas återigen 
kunna dyka obehindrat från Moby under andra halvan av året! 
 
Svarten har fungerat bra. Motorn har demonterats och vinterförvaras inlåst. Den 
har servats enligt serviceprotokollet hos Marinkompaniet, vilka sponsrade 
klubben med servicen. 
 

 
 

 
   



 
 

Kompressorboden 
Kompressorn har gått bra under året. Vi har genomfört vanlig återkommande 
service och bytt filter när det varit nödvändigt. Vi har dykt en del nitrox och 
därför bytt oxygenflaskor vid ett par tillfällen. Vi har också behövt byta 
O2-sensorn i syrgasanalysatorn. Klubbens fem regulatorpaket har blivit servade. 
 
 
Statistik 
Antal medlemmar: 87 
Kvinnor: 20 (8% ökning) 
Män: 67 
Juniorer: 12 
 
Moby har varit ute antal gånger: 15 
Moby har gått antal timmar: 79 
 
Antal Prova-på: 23 
Antal PADI OW: 3 
Antal CMAS Onestar: 3 
Antal CMAS Refresh: 1 
Antal CMAS Ice Diver: 2 
Antal CMAS Wreck 1: 1 
Antal CMAS Nitox: 1 
Antal SSDF Dykledare: 1 
 
Gångtimmar på kompressorn: ca 130  
Antal liter syrgas fyllt: 13090 
Filterbyten i kompressorn: 2 
 
Antal bordningar av Kustbevakningen: 1 
 
 
   



 
 

Blandade bilder 
 

   



 
 

 


