Årsberetning for 2018
Arendal Undervannsklubb
Årsmøtet for 2018 ble avholdt 23. februar. Med godt oppmøte.
Styret har hatt en god kommunikasjon gjennom året, grunnet tidsklemma så blir mye tatt over sosiale medier. Vi har hatt 3
styremøter i 2018.
Styrer har bestått av:
Leder: Geir Eliassen
Nest leder: Mona Grenlee
Kasserer: Knut Ove Stenhagen
Sekretær: Anita Eliassen
Styremedlemmer: Roger Thorbjørnsen, Stig Pedersen og Morten Ebbesen.
Varamedlemmer: Ole Thomas Johansen og Martin Brødholdt
Moderat medlemsøkning, pr. 31.12.17, 82 medlemmer. Vi avsluttet 2018 med 85 medlemmer. Vi har hatt noen utmeldinger,
men likevel en liten økning da vi har hatt flere innmeldinger.
Vi holdt et VHF kurs 13. januar, det var god deltakelse på kurset. Kurset ble holdt av Telenor Maritim ved Geir Vareberg.
Vårtur til Egersund 20 - 22.april, her ble det mye fin dykking og sosialt samvær.
2 representanter på Dykketinget samme helg. På kick off før dykketinget ble idet informert om at klubbene kunne få 1
håndholdt eller en stasjonær VHF. Vi bestilte en håndholdt. Vi har i tillegg kjøpt en stasjonær. Det ble og utdelt 10 fangstnett
på kick off.
Ryddeaksjon i Pollen 26. mai, denne fikk oppmerksomhet både fra NRK TV og lokale aviser. Vi fikk hjelp av havnevesenet til å
få bort søpla som vi fikk opp fra bunnen.
Grunnkurs og nitrox kurs i begynnelsen av juni. I forbindelse med kursene inviterte vi med klubbens medlemmer til dykk 2. juni.
Ta sjansen i Pollen 5. juli. Dette er blitt en sommertradisjon, grei dugnad og flott sommerunderholdning.
Høsttur til Lindesnes.
Dette var et samarbeid med klubben i Mandal. Vi var en god gjeng som fikk mange flotte dykk, både natur og vrak. God middag
i restauranten på hotellet på lørdagskvelden.
På høsten startet vi et samarbeid med «Våre Strender» i den forbindelse ble det arrangert en ryddeaksjon på Merdø i oktober.
Her møtte det opp mange som ikke er medlemmer i klubben, de synes at dette var et flott tiltak. Både små og store var samlet
til rydding og grilling.

Teine/redskaps rydding gjennom hele året, vi har tatt opp totalt 100 redskaper. Dette er en flott innsats.
I forbindelse med berging av mista redskaper har Tor Egil skaffet oss en liten container til dette, denne blir tømt av Helge
Gustavsen når den er full.

Rydding av havbunnen og berging av tapte fiskeredskaper er viktig. Dette gir og gode penger i klubbkassa, samtidig som vi
som dykkere kan være med å bidra til et renere hav. Det kan virke som en dråpe i havet det vi gjør, men husk at hver dråpe
med ren sjø lager et bedre marint miljø.
I tillegg til støtten vi har fått fra NDF og Sparebankstiftelsen, så har vi sendt inn søknad om støtte fra Greener Events, her ble vi
valgt ut sammen med 16 andre til å få et bidrag for godt miljøarbeid. Vi var eneste dykkerklubb som fikk et bidrag her.
Vi besøkte vakre Fyresdal 14. oktober. Her hadde vi et godt skylledykk, og koste oss med pølser og god bakst. Små og store
koste seg i det flotte høstværet. Det er ekstra hyggelig når familiemedlemmer er med på turen.
Båtloggen viser 35 organiserte turer med klubb-båten, det har i tillegg vært en del turer fra land. Bruk av spond (SMS tjenester)
og facebook har vært effektivt og flere har begynt å bruke disse tjenestene for invitasjon til dykk. Både på våren før båten kom
ut og etter at den ble tatt opp for vinteren(4.desember), har det vært mange dykk fra land. Vil du selv ut å dykke, send en
melding i Spond så blir det mer aktivitet og sosialt. Det er og flere som legger ut bilder fra dykketurer på facebook siden, dette
er hyggelig og er med på å sette i gang kløen i dykkefoten.
Klubbkveld på Egon, stinn brakke, Det ble video og bilder og vi koste oss med pizza og god drikke.
Vi hadde noen medlemmer som var med på ryddedugnad i Risør 22. september. Det er flott at vi kan hjelpe hverandre og
treffes på tvers av klubbene.
Svømming/sosialt samvær i Frolandia, der har vi hatt 2 skuredugnader.
2 medlemmer deltok i NM i undervannsfoto i Stavanger i august, med flotte resultater.
Klubbkveld hos Eliassen med intro på UV foto, her møtte det opp en flott gjeng som fikk en liten innføring om fotografering
under vann. Det er flere i klubben som har med kamera på dykkene. Dette gir oss mange fine bilder på facebook.
Som seg hør og bør så trommet vi sammen til julebord og i 2018. Denne sosiale eventen fant sted på Stenhuset den 7.
desember. God mat, god drikke og et lystig lag.
Romjulsdykk 29.12
Førjulsdykk 23.12
Ny båthenger ble kjøpt i november, den gamle skranter en del og i forbindelse med at vi har med båten på henger på turer så
har vi måtte leie henger. Den gamle hengeren blir fikset etter beste evne og lagt ut for salg våren 2019.
Ny kartplotter med sidesøkende sonar.
Vi har anskaffet 2 DPV, disse ble betalt i 2018, men grunnet lang leveringstid fikk vi disse i januar og februar 2019.

Vi hadde planlagt et dykketreff på høsten, dette ble avlyst grunnet for få påmeldte. Vi er ved godt mot og forsøker igjen i 2019,
denne gangen i litt andre lokaliteter som vil gjøre treffet lettere gjennomførbart.
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Beretning for fridykkergruppen 2018
Gruppen utgjøres nå av 5-6 dykkere. I årets løp har det vært slått opp en del turer i klubregi, men oppslutningen
kunne ha vært bedre. Det har blitt bestemt, at det vil bli innkjøpt et par fridykkerbøyer, som kan brukes ved dykking i
klubbregi for å høyne sikkerheten. Det jobbes med å få til et fridykkerkurs i 2019 for å øke aktiviteten. I 2019 vil det
også igjen bli forsøkt å slå opp en del turer, så vi kan få opp aktivitetsnivået.
Morten Kjeld Ebbesen

Beretning fra Undervannsrugby gruppa:

Året startet med variert oppmøte på treningene før vi ble enige om at vi skulle stille i norgesserien i Oslo. Boblen
arrangerte turnering. Vi var 11 stk som var med på turnering og gjorde det over ALL forventning.
Ellers ønsker vi flere på treninger for å få kontinuitet i øktene. Vi har gått til innkjøp av flere hetter, og brukte opp
budsettet til uvr 2018.
I 2019 håper vi på nok en cup, men dog ikke før på høsten.
Roger Thorbjørnsen

Tusen takk til alle medlemmer for et flott år med Arendal Undervannsklubb.

For styret
Anita Eliassen
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