Verksamhetsplan för Haninge Sportdykarklubb 2021

Coronaläget
Klubbens verksamhet är kraftigt påverkad av det allmänna smittoläget i samhället genom inställda
träningar och restriktioner. Verksamhetsplanen är baserad på en successiv återgång till ett
normalläge och gäller under förutsättning att verksamhet kan bedrivas.

Medlemmar
Klubben skall aktivt verka för ett ökat antal aktiva medlemmar genom värvning, aktiviteter och
utbildning där Fridykarskolan kommer att spela en central roll.

Bassängträning
Klubben kommer att bedriva bassängträning i Torvalla Sporthall 3-4 ggr/vecka, samt – så länge
intresse och möjlighet finns – att bedriva kompletterande styrke-/motionsträning för klubbens
medlemmar.
Verksamheten kommer i huvudsak vara fördelad på instruktörsledd Fridykningsverksamhet nivå
lätt/medel på fredagar och söndagar samt nivå medel/svår på tisdagar. Möjlighet och utrymme
kommer också att ges klubbens medlemmar att bedriva egen träning/motionssim vid klubbens
träningstillfällen samt möjlighet att apparatdyka vid flertalet tillfällen.
Klubben kommer att arbeta för möjlighet att träna med andra klubbar i andra badhus för att bredda
erfarenheter och träningsmetoder.

Utomhusdyk
Klubben har som plan att städa kommunens stränder liksom tidigare år
Dykutfärder och läger kommer att planeras och genomföras – i vilken form kommer att beslutas av
styrelsen

Övrig klubbverksamhet
För att stärka samhörigheten bland klubbens medlemmar, har klubben för avsikt att arrangera
utflykter, evenemang, museibesök, vintersport etc.

50 års firande
För att uppmärksamma klubbens 50 årsfirande, kommer aktiviteter i form av festligheter, läger etc
att genomföras under året – i vilken form kommer att beslutas av styrelsen.
Särskild festkommitté kommer att utses för detta.
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Styrelse
Klubbens styrelse kommer att fortsätta sitt arbete med att utveckla en stabil verksamhet inom
klubbens verksamhetsområde.

Klubbmöte
Klubbmöte kan komma att hållas under hösten

Utbildning
Klubben kommer att fortsätta gagna utbildningen av klubbens medlemmar och ledare

Material
Klubbens materiel kommer att underhållas och kompletterande inköp göras fortlöpande. Klubben
kommer att rusta upp och sköta driften av båten Grisslan i enlighet med det tecknade avtalet med
Västerhaninge Sjöscoutkår.
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