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Verksamhetsberättelse för Haninge Sportdykarklubb 2018 
 

Medlemmar 

Klubben hade vid årsskiftet 2017/2018 79 st betalande medlemmar. Medlemsantalet har under året 

ökat något till 82 st per den 31 dec 2018 fördelat enligt följande: 

Kvinnor 7-20 år: 10 (12) medlemmar 

Kvinnor >20 år: 10 (11) medlemmar 

Män 7-20 år: 37 (32) medlemmar 

Män > 20 år: 25 (24) medlemmar  

Sedan förra året har 28 (28) medlemmar lämnat klubben och 31 (15) nya tillkommit. 

Sammankomster 

Klubben har bedrivit bassängträning i Torvalla Sporthall med tre träningstider i veckan – tisdagar 21-

22, fredagar 20-21:30 samt söndagar 20-21. Klubben har som komplement till bassängträningarna 

haft tid i styrketräningsrummet timmen innan ordinarie bassängtid.  

I samband med bassängträning har klubbens medlemmar bla fått träna på klädsim med livräddning, 

längdfridykningar samt div bollspel och lekar i syfte att utveckla sin vattenvana. 

Klubben har under året bedrivit träning vid 40 (24 VT + 16 HT) tillfällen på tisdagar, vid 38 (20+18) 

tillfällen på fredagar samt vid 35 (18+17) tillfällen på söndagar. 

Utöver klubbens ordinarie träningstillfällen har klubben haft ytterligare 21 sammankomster under 

våren samt 14 under hösten.  Flertalet av dessa har varit förlagda på lördagsmorgnar då klubben haft 

bassängtid för i huvudsak skolverksamhet. 

Sammanlagt har klubben haft sammankomster vid 71 tillfällen under våren och 65 under hösten 

Värvning av nya medlemmar 

Broschyrer och planscher om klubbens verksamhet har suttit uppe på strategiska platser i badhuset.  

Under året har vi haft 2 st fridykarskolor. 

Genom fridykarskolorna har det tillkommit nya medlemmar som vi utbildat och certifierat. 

Några av eleverna har också fått med sig anhöriga föräldrar i klubbens verksamhet. 

Klubben har medverkat vid Haninge Fritidsgårdars sommarläger på Gålö vid två tillfällen samt en 

prova-på kväll i Torvalla simhall. Klubben har också medverkat vid sport- och påsklovsaktiviteter i 

Torvalla simhall. Vid dessa tillfällen har ungdomar fått prova på fridykning ledda av klubbens 

instruktörer. 
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Samarbete 

Klubbens samarbete med Västerhaninge Sjöscoutkår har fortsatt under året då scouterna vid två 

tillfällen badat med oss och fått träning i bla klädsim och livräddning. 

Bassängträning 

Klubben har bedrivit bassängträning i Torvalla Simhall i huvudsak inriktad på fridykningsverksamhet. 

Deltagarnärvaron var under vårterminen 590 st, vilket är en kraftig minskning jämfört med 

föregående år. Tappet tros delvis bero på en effekt av det närvarokrav som ställts på deltagarna till 

Gozo-lägret året innan men också att flera aktiva har fått förändrade hem-/skola-förhållanden. 

Däremot har deltagarnärvaron ökat något under höstterminen till 521 st jämfört med föregående år 

(459).  

Under året har klubben genomfört två grundutbildningar i fridykning, sk Fridykarskola. Flertalet av 

kursdeltagarna har sedan fortsatt i klubbens ordinarie verksamhet. 

UV-rugbyträningen på tisdagar fortsatt med deltagare i blandade åldrar. Fokus har legat på att 

juniorer (<20 år) ska kunna utvecklas i sin egen takt. 

Utomhusdyk 

Klubben har vid 2 tillfällen utfört strandstädning åt kommunen för vilka klubben har fått ersättning 

för.  

5 medlemmar deltog vid ett fridykarläger 3-5 aug på St Hästholmen, Lysekil arrangerad av 

Dykarklubben Vått-69. 

Ett fridykarläger hölls på St Adamsskär i Horsfjärden helgen 17-19 augusti med 19 deltagare. 

Flera av klubbens medlemmar har också gjort ett antal dykutfärder till intressanta dykmål under 

säsongen. 

Övrig verksamhet 

Klubben arrangerade även i år en mycket uppskattad skidresa till Romme Alpin den 11 februari med 

ca 40 deltagare. 

Under årets sista vecka, den 27 dec, besökte 16 medlemmar Fyrishovsbadet i Uppsala och fick bla 

prova på att dyka i en 4,8 m djup bassäng.  

4 spelare och 2 ledare ställde upp i äldre juniorklassen i junior-SM i UV-rugby i ett mixat lag 

tillsammans med spelare från DK Bottenskraparna (Visby), Nisses FDK (Stockholm) och Kristianstad 

SDK. Alla spelade sina första matcher och åkte hem många erfarenheter rikare. Laget placerade sig 

som nummer sex, av sex lag. 
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Styrelse 

Vid årsmötet den 6 mars valdes nuvarande styrelse, som består av följande medlemmar: 

Mikko Laulumaa, ordförande och tillika firmatecknare (1 år) 

Åsa Hägglund, kassör och tillika firmatecknare (2:a året) 

Emil Johansson, ordinarie ledamot (sittande 2:a året) 

Alexander Linderos, suppleant (1 år) 

Jonas Gamstedt, suppleant (1 år) 

Viktoria Sundberg, suppleant Sekreterare (1 år) 

Lars Werner, ordinarie ledamot (2 år) 

Niklas Fehler, ordinarie ledamot (2 år) 

Klubbens styrelse har haft 6 styrelsemöten under året. Styrelsen har fortsatt arbetet med klubbens 

ekonomi, verksamhet och administration. 

Utanför styrelsen så valdes följande medlemmar: 

Monika Malaguti, revisor (1 år) 

Bengt Nitz, revisorssuppleant (1 år) 

Johan Laulumaa, valberedning ordförande (1 år) 

Lucas Werner, valberedning (1 år) 

Utbildning 

Klubben har under året genomfört Fridykarskola vid 2 tillfällen varav båda kurserna var särskilt 

inriktad för barn. Utöver detta har klubbens medlemmar fortsatt med brons-, silver- och guld-diplom 

samt Fridykarcertifikat. 

Material 

Klubben har fortsatt under året kompletterat och servat klubbens material. 

Klubben har även under detta år fått till skänks viss utrustning 

Kommentarer 

Sammantaget har klubben haft 148 (139) medlemssammankomster under året och för merparten av 

dessa har bidrag sökts och beviljats. Vid några tillfällen har antalet bidragsberättigade medlemmar 

varit för lågt för att bidrag skulle beviljats. 

Klubben har ett gott rykte och högt anseende bland andra klubbar i landet. Medlemstillströmningen 

är bra vilket tyder på en bra, fungerande verksamhet. Det ekonomiska läget i klubben är god och det 

finns utrymme för fortsatt utveckling av klubbens verksamhet. 
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