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Verksamhetsåret 2021

Inledning
Verksamhetsåret 2021 har precis som 2020, påverkats mycket av Covid-19
pandemin. Trots detta har året på det hela varit bra. Vi har dykt mycket, lyckats
hålla igång en liten grupp med fridykning och fortsatt träna UV-Rugby i
badhuset.

Styrelsen och ansvarsområden
Styrelsens sammansättning och övriga förtroendeuppdrag under
verksamhetsåret har varit enligt nedan.
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Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt sex gånger, inklusive det
konstituerande styrelsemötet. Styrelsemötena har varit bra och vi har haft bra
diskussioner.

Ett av styrelsens primära mål har varit att hålla igång fridykningen som vi
startade upp under förra verksamhetsåret. Vi skulle försöka bli fler och
framförallt att rekrytera fler ledare.

Ett annat fokusområde har varit att fler ska bli aktiva på klubbdyken och att vi
ska ha fler planerade klubbdyk. Därför startade vi klubbdyken tidigare under
verksamhetsåret än vi brukar.

Vi har haft några dyk gemensamt med Carlskrona Seal Divers i Karlskrona samt
Sportdykarsällskapet Doppingarna i Ronneby.

Styrelsen har inte heller detta verksamhetsår fokuserat på att vi ska växa i antal
medlemmar, trots detta har vi varit som mest 101 (87 föregående år) medlemmar
under året, vilket är mycket roligt! Fördelningen mellan kvinnor och män i
föreningen är oförändrad.

Covid-19 har påverkat styrelsens arbete även i år så till vida att vi fått hålla några
av våra styrelsemöten digitalt, men det har fungerat bra. Det var dock skönt när
vi började bli vaccinerade så att vi kunde trä�as igen.

Vi har hållit ett uppskattat medlemsmöte under hösten där vi käkade korv,
pratade om klubbens verksamhet, och lite om kommunens planer för stenbrotten
på Sternö.

Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt bra ut och kassan har under 2021 vuxit med c:a 30.000:-
Framförallt  tack vare våra medlemmars viktiga insats både för miljön och kassan,
med att rensa Karlshamn och Olofströms badplatser och Strandens dag.
Båda båtarna har även kunnat hyras ut till miljörelatede projekt under året.

Rörliga inkomster och utgifter har varit relativt låga under året, då vi pga
Covid-pandemin  tyvärr inte kunnat nyttja varken Väggabadet eller våra båtar i
den omfattning vi hade hoppat på.

Utbildning
Vi hade som mål att utbilda 10 nya dykare under året. Det visade sig dock gå trögt
bland annat på grund av pandemin. Lite utbildning har det dock blivit, på det
hela ganska bra under rådande förutsättningar.

https://www.facebook.com/Sportdykars%C3%A4llskapet-Doppingarna-261421620676120/?__cft__[0]=AZUqoxYGRafOipcQAjw4F8RCin2AlxbE430MF7jBGSna1PV9w7ZLfDa5GF5Mi3MEQ0MfQmHjHSC4qKRx7ImoHr5PbEHUTbZPrsiv9saGKOgfcPN_088iQ_nY0LNwu0z2hCDPBMfTKzXI1nBday5pfgMY&__tn__=-UC%2CP-R


Två elever som blev RAID OW 20 och nya medlemmar i klubben, en RAID Advanced
35 och en RAID Nitrox utbildades. Inom CMAS har vi utbildat tre stycken nya One
star diver, en Two star diver samt 7 stycken Ice diver.

Dykning
Trots pandemiläget har det dykts mycket i klubben. Som vanligt gör vi mycket
spontandykning och Telegram-gruppen har i perioder gått varm. Vi hade som
ambition att starta de planerade klubbdyken tidigare på året för att på så vis få
mer planerade klubbdyksaktiviteter. De första planerade klubbdyken hade vi
redan i februari 2021, och hade sedan fler stycken det första halvåret. Tyvärr tog
orken slut lite efter semesterperioden och vi hade inte så mycket inplanerat
därefter. Tack vare en heroisk insats av Jan-Erik blev det dock ett antal planerade
dyk även på höstkanten. Totalt gjorde vi ca 20 planerade klubbdyk.

Under året har vi både öppnat och stängt snorkelleden i Kollevik. Vi har deltagit
med följebåt och hjälpt till vid årets Swimrun. Vi har genomfört det alltid
uppskattade övernattningslägret med SDS Doppingarna i Ronneby, i deras
klubblokal. Vidare har vi deltagit på Diversnight och genomfört vårt 48:e
nyårsdyk. Nyårsdyket skulle egentligen varit 49 i ordningen, men det ställdes in
2020.



Fridykning
Under året har kontinuerliga fridykningsträningar genomförts inomhus på
Väggabadet. Tre nya medlemmar har anslutit till fridykningen och har visat stort
intresse för sporten. Dock har gamla medlemmar inte återanslutit till
träningstillfällena sedan Väggabadets nedstängning med anledning av COVID-19
pandemin under våren 2021. Ur det avseendet har alltså fridykningen tappat
utövare under året. Det bör å andra sidan poängteras att fridykningsträningarna
hade ett väldigt stort söktryck under 2020.

Med anledning av privat livssituation har den nuvarande fridykningsinstruktören
meddelat att han inte kommer kunna närvara på alla träningstillfällen under
2022, och på sikt sannolikt sluta träna fridykare i SSDK. Träningsgruppen har
informerats om detta, men har uttryckt intresse att fortsatt använda klubbens
bassängtider för att träna fridykning trots de förändrade förutsättningarna.
Detta visar på en fortsatt positiv framtid för fridykningen i klubben. Dessvärre har
inga träningsledare utbildats under året och intresset för att vilja utbilda sig
verkar i dagsläget svagt. Vid årsskiftet 2021/2022 finns alltså ingen ersättare för
instruktören. Detta kan bero på att den nuvarande träningsgruppen inte hunnit
vara verksam särskilt länge. Förhoppningen är att intresset ökar med tiden. Trots
årets utmaningar har fridykningen goda förutsättningar att utvecklas framåt,
tack vare fortsatt närvaro på Väggabadet och en engagerad träningsgrupp.

UV-Rugby
UV-rugbyn har ju fått lida likt många andra idrotter av COVID-19 med väldigt
mycket regler fram och tillbaka angående evangemang, men till slut fick de
igenom ett SM i stockholm och även Felix Cup i Göteborg. Klubben hade 1
närvarande på SM och två på Felix Cup.

Planerna är att ett NM går av stapeln den 26 feb 2022 i Finland och ett EM i Norge
vid midsommar, där vi har en medlem som satsar.

Klubbens träningar har rullat på så länge vi fått vara i hallen och vi är ett gäng
på ca 14-15 st som är med på träningarna och ibland förstärks av folk i från
Karlskrona, Osby och Kristianstad. Detta ger tillfällen att träna med fulla lag.
Tyvärr har det varit svårt att få till träningar där alla kan närvara p.g.a. sjukdom,
arbetstider och annat så vid de flesta träningarna är vi omkring 6-8 tränande.

Under året har korgarna renoverats och de verkar hålla bra ännu så länge.
Förhoppningsvis kommer vi även köpa in en ny boll framöver.



Miljöarbete
I början av säsongen har vi som vanligt hjälpt kommunerna Karlshamn och
Olofström att se över badplatserna inför badsäsongen. Vi har sett över totalt 21
badplatser, både havsbad och insjöbad. Nytt för i år var även att vi utöver
badplatserna sett över Swimrun-banorna i Långasjö-området. Det sköttes av
Fridykarna och UV-Rugbyn genom att simma banorna och kontrollera i- och
uppgångsområdena. Totalt har 23 medlemmar deltagit i aktiviteten att se över
badplatser och swimrun-banor.

I September var vi 13 medlemmar som deltog i Strandens dag. Vi bärgade mycket
skräp som transporterades med släp till återvinningen. Vi lyckades även bärga 11
stycken bildäck, vilka kommunen kom och hämtade. SVT Lokalnyheter kom på
besök och filmade oss samt genomförde en liten intervju.

Operation Spöknät
Vi var 10 pers på plats i klubblokalen och 4 st via Teams. Per Normark berättade
historien bakom Rensa Botten och uppkomsten av Operation Spöknät.  Han
berättade vidare att man är i behov av fler som kan hjälpa till både på båtarna
och med dykningar där vi dokumenterar och i senare skede försöka bärga
spöknäten.

Den 23 mars till 7 april 2022 kommer det att bli sonarkörning söder om Öland/
Östra Blekinge. Den 8 till 10 april planeras det dykningar på de trä�ar man får.
Tanken är sedan att flytta mot västra Blekinge.

All dykning ner till 30 m djup görs på Nitrox och därefter Trimix.



Båtarna

Moby Dick
Moby har varit ute med klubbens dykare vid sex tillfällen
säsongen 2021. Moby har även blivit uthyrd till operation
Spöknät vid ett tillfälle, då övades praktiska moment som en
del i en större kurs i hur spöknät lyfts upp på ett säkert sätt.
Behov av smärre reparationer som att täta en spricka i
däcket, byta ut tätlister mm kommer att utföras under
kommande säsong, 2022.

Svarten
Vår lilla trotjänare, Svarten, har vid några tillfällen varit uthyrd
för projekt som exempelvis bärgning av däck. Svarten har
också vid ett fåtal tillfällen nyttjats för dyk på närbelägna
skär. Under året har en hand-länspump monterats. Det har
också framkommit ett behov av att byta vissa delar av durken.
Även gummimattan behöver bytas ut då den har börjat att
färga av sig. Slutligen har Marinkompaniet precis som
tidigare år sponsrat oss med årets service av motorn.

Kompressorboden
Vid kompressorservicen i april byttes även högtrycksfyllslangarna ut då det var
tid för det.

Vi har bytt filter en gång under året och det är nu dags för det igen.

Ungefär 18800 L syre användes under året. Fler i klubben har börjat dyka med
Rebreather och då har förbrukningen ökat 2021.  2022 kommer vi att komplettera
med en tredje oxygen flaska för att underlätta fyllning.

Kompressorn har gått ca 100 h 2021 vilket är jämförbart med flera föregående år
trots pandemi och att RB dykare inte använder kompressorn i samma höga grad.

2022 år tänkte vi bygga en bänk vid fyllstationen I KB så att man kan sätta sig ner
med dykpaketet på ryggen.

Ytterligare förbättringar som vi funderar på är att koppla ihop oxygenflaskorna
till ett så kallat kaskadfyllnads system så att man enklare kan skifta mellan de
olika flaskorna.



Statistik
Antal medlemmar: 101 (14% öning)
Kvinnor: 22
Män: 79
Juniorer: 13

Moby har varit ute antal gånger: 7

Antal RAID OW 20:: 2
Antal RAID Advanced 35: 1
Antal RAID Nitrox: 1
Antal CMAS One star: 3
Antal CMAS Two star: 1
Antal CMAS Ice diver: 7

Gångtimmar på kompressorn: ca 100
Antal liter syrgas fyllt: 18800
Filterbyten i kompressorn: 1



Blandade bilder


