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Verksamhetsåret 2022

Inledning
Året 2022 kommer tyvärr många minnas som det år då Ryssland startade
anfallskrig mot Ukraina, energipriserna och inflationen skenade och räntorna
gick upp. Trots detta har vi haft ett bra verksamhetsår i föreningen, med ökande
medlemsantal, varierande klubbdyk och massor av spontandyk. Vi har utbildat
nya dykare och haft fortsättningskurser. Vi har städat badplatser och varit med
på strandens dag. I badhuset har vi bedrivit fridykning, och UV-Rugby. Vi har
utbildat en ny fridykarinstruktör, Jesper Sohlström. I kompressorboden har vi
införska�at utrustning för att enkelt kunna fylla både Nitrox och Trimix. Vi har
även genomfört en uppskattad studiecirkel i UV-foto.
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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 mål har varit att hålla igång fridykningen och försöka rekrytera
fler ledare. Det är väldigt roligt att vi lyckats få en ny utbildad instruktör. Vår
förhoppning är att vi kan bli fler.

Ett annat mål var att genomföra 12 klubbdyk, vi lyckades genomföra 13, vilket
såklart är kul. Tyvärr fick vi i år ställa in nyårsdyket då vi var för få anmälda.

Styrelsen har inte heller detta verksamhetsår fokuserat på att vi ska växa i antal
medlemmar, trots detta har vi varit som mest 106 (101 föregående år) medlemmar
under året, vilket är mycket roligt!

Styrelsen har haft som målsättning att nya medlemmar ska bli aktiva i föreningen,
att vi skulle dyka mycket med båten och många närvarande på klubbdyken, men
det har ibland gått lite trögt och kommer bli något styrelsen jobbar vidare med
kommande år.

Ekonomi
Efter många års engagemang som våra revisorer valde Bengt och Sören att
lämna sina uppdrag. Årsmötet 2022 beslutade att posterna skulle fyllas av
Föreningstjänst och vår aktivt dykande medlem Göran Petersson.

Inför årsredovisningen 2023 visade det sig tyvärr att Föreningstjänst har
avvecklat sin verksamhet, så Göran axlar för tillfället ensam rollen som revisor

Under förra året gjorde klubben bl.a. en investering åt vår växande skara av
tekniska dykare. Vi kan numera erbjuda både Nitrox- och Trimix-fyllning åt den
medlem som har utbildningen därför.

För enklare och bättre hantering av gasfyllning kommer gas-banken inom kort att
kopplas ihop i en lätthanterlig kaskadfyllningsramp med booster-funktion, mer
information finns under rubrik Kompressorboden.



Utbildning
Utbildningen efter pandemin har kommit igång bra och det har varit en hel del
utbildningsaktiviteter i klubben under året.

Vi hade som mål att utbilda 10 nya dykare under året. Totalt har det varit 12
stycken som gjort Prova-på-dyk. Inom RAID har det utbildats tre elever som blev
RAID OW 20 och nya medlemmar i klubben samt tre st RAID Torrdräkt utbildades.

Inom CMAS har vi utbildats 8st stycken nya One star diver och medlemmar, två
stycken Nitrox diver samt två stycken Ice diver.

Dykning
Även verksamhetsåret 2022 har det dykts mycket i klubben. Målsättningen var att
göra 12 planerade klubbdyk under året, vi gjorde 13. Vi har använt båten på ett
antal dyk men inte alls så många som vi hade hoppats. Förhoppningsvis kan vi
båten användas flitigare kommande år.

Vi har genomfört klubbdyk tillsammans med SDS Doppingarna i Ronneby,
genomfört Diversnight där vi käkat Gulasch, som traditionen bjuder. Även detta
året har vi öppnat och stängt snorkelleden i Kollevik. Vi skulle gjort nyårsdyk 49 i
ordningen, men tvingades ställa in då för få deltagare anmält sig.



Jan-Erik Andersson och Niklas
Sandgren genomförde en
uppskattad studiecirkel i UV-foto,
där deltagarna fick en
genomgång av utrustning, både
äldre och modern, grunderna i
kamerainställningar samt flera
tillfälle i vattnet där vi
fotograferade och sedan
gemensamt tittade på bilderna.

Vi genomförde en dykplaneringsträ� där vi var hela 19 personer närvarande.
Jerry Lilja höll en genomgång av vad det innebär att vara ansvarig för ett
klubbdyk och lite grunder i dykledning. Vi åt pizza, fikade och planerade
klubbdyken för 2023 gemensamt.



Fridykning
Tyvärr flyttade vår tidigare instruktör Anton tillbaka till Göteborg under 2022.
Detta medförde en del förändringar för gruppen. Vi löste det med gemensamma
bidrag från oss i gruppen

Jesper Sohlström gick under
våren en Steg 1 utbildning för
fridykning uppe i Göteborg. Det
var väldigt inspirerande att se, och
träna, med en klubb i Götaverkens
Sportdykarklubbs (GVSDK) storlek,
med både många medlemmar på
kursen och många med i
bassängträningen.

Under sommaren fick vi komma ut
i nya 50 m bassängen på Vägga. Vi
hade blandad uppslutning under
våra måndagskvällsträningar, men
de flesta kvällar blev vi en bra
grupp.

Vi har haft tillskott med nya medlemmar, och vi är några stycken som kört ihop ett
tag. Under hösten har våra lördagsträningar haft blandat deltagarantal med 2-3
som minst, och 7 som flest. Riktigt kul när vi är många!

Vi ser fram emot 2023, där vi förhoppningsvis även får någon till instruktör.

UV-Rugby

Året som varit har erbjudit
en blandad verksamhet med
träningar där vi varit 2
personer till 24. Vi började i
en viss uppförsbacke med
lite färre aktiva än vanligt
men efter hand har de flesta
hittat tillbaka.

Under det gångna året har vi
utökat samarbetet med
Karlskrona, Kristianstad,
Kalmar och Osby för att
kunna få ihop träningar med
fulla lag. Planen blev lagd



och vi har försökt att köra en "storträning" i månaden där vi alla försöker sluta
upp och träna tillsammans. Detta gav blodad tand hos en del och därför har vi
haft utbyten även utanför dessa datum.

Flertalet träningstillfällen med ett 20 tal spelare inför jul och fram till slutet av
verksamhetsåret 2022.

I skrivande stund går, inom kort, en cup (Amager) i Danmark där både Karlskrona
och Kristianstad ställer upp och de har bjudit in Karlshamn att deltaga.

Joakim Nilsson var med i SM och ställde upp för att spela med Uddevalla och tog
hem en guldmedalj.

Vår enda junior, Axel Kilsäter Stömne, har tagit sig iväg på både seniorläger och
juniorläger (malmö tritons juniorläger) och matchspel även detta med Uddevalla.

Vi står inför ett VM år i UV-Rugby som går av stapeln i juli 2023 i Kanada Montreal.
Joakim Nilsson satsar för att komma med. Joakim är även uttagen till 5 nations
för landslaget och spelar i europaligan.

Miljöarbete
Som vanligt har vi hjälpt både
Karlshamns och Olofströms
kommuner med att städa
badplatser inför
badsäsongen. I Karlshamn har
vi även sett över
swimrun-banorna. På flera
badplatser bärgar vi mycket
skräp.

Vi har även deltagit på
standens dag i september.
Personer från sportdykarna,
fridyarna och UV-Rugbyn
deltog, vilket var väldigt kul. Vi
dök i inloppet till Väggahamnen och längs med strandlinjen och samlade även
skräp på land. Tyvärr otroligt mycket skräp i vattnet. Mycket är dock gammalt och
vi tror att en viss förbättring har skett på senare år.



Båtarna
Moby Dick
Moby har varit ute med klubbens dykare
vid sju tillfällen säsongen 2022. Vi har haft
ett par fixardagar där flera medlemmar
anslutit och underhållit båten både
utvändigt och invändigt samt gjort vissa
förbättringsarbeten.

Svarten
Vår lilla trotjänare, Svarten, blev i år sjösatt
sent på säsongen, på grund av tidsbrist
och brist på intresse. Den kom dock till bra
användning på strandens dag, då vi
bärgade mycket skräp. Marinkompaniet
har precis som tidigare år sponsrat oss
med årets service av motorn.

Kompressorboden
En hel del uppgraderingar har gjorts i kompressorboden under verksamhetsåret.
Luftkompressorn fick sin årliga service i april och var helt utan anmärkningar.
Vår kompressor har dubbla filter för att klara de extra hårda kraven för Nitrox
kompatibel luft. Under året har kompressorn  gått ca 80 timmar och filterbyte är i
antågande, när detta skrivs.

Vi möblerade om i KB och hoppas att ni gillar det. Detta för att bättre ge plats åt
en bänk vi har tänkt att bygga så man kan bära de tyngre dykpaket på ryggen
när man ska in och fylla dem. Den kommer att byggas där syre-flaskorna står
idag.

Vidare har vi införska�at en 3:e oxygenflaska samt 2 stycken heliumflaskor som vi
kommer koppla samman i ett kaskadfyllningssystem som underlättar för att
blanda Nitrox och Trimix. Till dettaär det även påkopplat en gas-booster för att
e�ektivare kunna höja trycket från gasflaskorna. Fyllning görs med
partialtrycksmetoden där ”syrgastvättade” flaskor används.

Helium analysator finns också att tillgå.  Kravet för att få tillgång till
gasanläggningen (oxygen/helium) är att man har gått utbildning och innehar ett
Gasblender-certifikat.



Statistik
Antal medlemmar: 106 (5% ökning)
Kvinnor: 24
Män: 82
Juniorer: 13

Moby har varit ute antal gånger: 7

Antal RAID OW 20: 3
Antal RAID Drysuit: 3
Antal CMAS One star: 8
Antal CMAS Nitrox diver: 2
Antal CMAS Ice diver: 2

Gångtimmar på kompressorn: ca 80
Antal liter syrgas fyllt: 23500
Antal liter helium fyllt: 2160
Filterbyten i kompressorn: 1



Blandade bilder




