Verksamhetsberättelse för Haninge Sportdykarklubb 2021
Inledning
Året har starkt präglats av Corona-pandemin och det allmänna smittoläget i samhället.
Klubben har noga följt de rekommendationer som FHM och RF gått ut med.
Trots pandemin har klubben kunnat bedriva verksamhet kontinuerligt under året, dock med vissa
inskränkningar och inställda aktiviteter samt senarelagd terminsstart.
Det har förekommit smitta bland klubbens aktiva deltagare men inget fall av smittspridning har
konstaterats, vilket tyder på att klubben hanterat pandemin på ett föredömligt sätt.

Medlemmar
Klubben hade vid årsskiftet 2021/2022 75 st (86) betalande medlemmar. Medlemsantalet har under
året förändrats fördelat enligt följande:
Kvinnor 7-20 år: 15(18) medlemmar
Kvinnor >20 år: 8 (12) medlemmar
Män 7-20 år: 30 (33) medlemmar
Män > 20 år: 22 (23) medlemmar
Sedan förra året har 26 (33) medlemmar lämnat klubben och 15 (27) 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 under hösten haft bassängtid på
lördagsmorgnar 9-10, då fridykarskola har hållits. Som komplement till bassängträningarna har
klubben haft tid i styrketräningsrummet timmen innan ordinarie bassängtid.
Sammantaget har klubben under året bedrivit träning vid 15 (0 VT + 15 HT) tillfällen på tisdagar,
vid 30 (15 VT+ 15 HT) tillfällen på fredagar samt vid 33 (17 VT+ 16 HT) tillfällen på söndagar.
Utöver klubbens ordinarie träningstillfällen har klubben haft ytterligare 1 sammankomst under våren
samt 15 under hösten. Flertalet av dessa har varit förlagda på lördagsmorgnar då klubben haft
bassängtid för i huvudsak skolverksamhet.
Sammanlagt har klubben haft sammankomster vid 35 (71) tillfällen under våren och 59 (48) under
hösten. Variationen beror i huvudsak på restriktioner i träning, sammankomster mm.
Under året har klubbens ledare haft tre möten med syfte att planera och utveckla klubbens
verksamhet.
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Värvning av nya medlemmar
Broschyrer och planscher om klubbens verksamhet har suttit uppe på strategiska platser i badhuset.
Genom fridykarskolan har det tillkommit nya medlemmar som fortsatt i klubbens verksamhet.
Klubben har medverkat vid Haninge Fritidsgårdars sommarläger på Gålö vid två tillfällen i syfte att
sprida kunskap om klubben och vår verksamhet.

Bassängträning
Klubben har bedrivit bassängträning i Torvalla Simhall i huvudsak inriktad på fridykningsverksamhet.
Deltagarnärvaron sjönk under första halvåret till 345st, mot föregående år (426) beroende på
allmänna restriktioner och senarelagd terminsstart.
Under höstterminen har deltagarnärvaron återhämtat sig till näst intill normalnivå och klubben hade
651st deltagarnärvaron mot (353) föregående år.
I samband med bassängträning har klubbens medlemmar bla fått träna på klädsim med livräddning,
andhållan, längdfridykningar samt div bollspel och lekar i syfte att utveckla sin vattenvana.
Vissa moment i träningen har utgått eller justerats för att anpassa träningen till myndighets
restriktioner och rekommendationer.
Under hösten har bassängvattnet i stora bassängen i Torvalla simhall återigen varit ovanligt grumligt.
Med ökande intensitet har klubben drivit frågan gentemot ledningen i Torvalla Sporthall som
slutligen tillsatt resurser och löst problemet med grumligheten. Vid terminsslut var siktdjupet
acceptabelt men sämre än tidigare år.

Utomhusdyk
Klubben har vid 3 tillfällen utfört strandstädning åt kommunen för vilka klubben har fått ersättning
för.
Ett mycket uppskattat fridykarläger hölls på St Adamsskär i Horsfjärden helgen 27-29 augusti med 16
deltagare.
Utöver strandstädningar och fridykarläger har inga andra dykutfärder eller klubbdyk genomförts
under året.

Utbildning
Klubben har under året genomfört Fridykarskola vid 1 tillfälle på hösten med inriktning för ungdomar
10-15 år. Utöver detta har klubbens medlemmar fortsatt med brons-, silver- och guld-diplom samt
Fridykarcertifikat.
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Övrig verksamhet
Klubben arrangerade en familjedag med skidåkning och korvgrillning vid Rudans friluftsområde den
27 februari med 10-talet deltagare.
Klubbens traditionsenliga skidresa till Romme Alpin fick tyvärr ställas in till följd av covid-pandemin.
Under årets sista vecka, den 28 dec, arrangerade klubben en mycket uppskattad badutflykt till
Fyrishovsbadet i Uppsala där 17 medlemmar och anhöriga bla fick prova på att dyka i en 4,8 m djup
bassäng.

Material
Klubben har fortsatt under året kompletterat och servat klubbens material samt kasserat utgången
och trasig utrustning.

Samarbete
Klubbens samarbete med Västerhaninge Sjöscoutkår har fortsatt under året då scouterna vid ett
tillfälle under hösten badat med oss och fått träning i bla klädsim och livräddning.

Styrelse
Vid årsmötet den 3 mars valdes nuvarande styrelse, som består av följande medlemmar:
Mikko Laulumaa, ordförande och tillika firmatecknare (1 år)
Jonas Gamstedt, kassör och tillika firmatecknare (2 år)
Johan Laulumaa, sekreterare och ordinarie ledamot (2 år)
Emil Johansson, ordinarie ledamot (sittande 2 året)
Joakim Pettersson, ordinarie ledamot (sittande 2 året)
Leif Persson, suppleant (1 år)
Elin Hägglund, suppleant (1 år)
Klubbens styrelse har haft 7 styrelsemöten under året. Styrelsen har fortsatt arbetet med klubbens
ekonomi, verksamhet och administration.
Till övriga förtroendeposter valdes följande medlemmar:
Monika Malaguti, revisor (1 år)
Bengt Nitz, revisorssuppleant (1 år)
Patric Wessely, valberedning ordförande (1 år)
Lucas Werner, valberedning (1 år)
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Kommentarer
Sammantaget har klubben haft 94 (101) medlemssammankomster under året och för merparten av
dessa har bidrag sökts och beviljats. Några närvarotillfällen har missats att inrapporteras, vilket
påverkar statistik och bidrag samt vid några tillfällen har antalet bidragsberättigade medlemmar varit
för lågt för att bidrag skulle beviljats.
Deltagarnärvaron har minskat jämfört med föregående år och beror i huvudsak på Corona-läget.
Medlemstillströmningen är lägre än föregående år men utifrån förutsättningarna bra vilket visar på
en bra, fungerande verksamhet.
Det ekonomiska läget i klubben är gott och det finns utrymme för fortsatt utveckling av klubbens
verksamhet.

Haninge Sportdykarklubb - c/o Gamstedt - Almstigen 1 - 135 52 TYRESÖ
org nr 802460-6165 - PG 79 16 04 – 2 - info@hsdk.org - www.hsdk.org

