
Årsberettning Arendal Undervannsklubb 2019 
 
Ved utgangen av 2019 hadde Arendal Undervannsklubb 84 medlemmer 
 
Årsmøtet for 2019 ble avholdt på Annen etage, 01.03. kl 19 
 
Det ble behandlet ordninære årsmøtesaker og styret ble valgt. 
Styret i 2019har bestått av: 
 
Leder: Geir Eliassen 
Nestleder: Mona Greenle 
Kasserer: Knut Over Stenhagen 
Sekretær: Anita Eliassen 
Styremedlem: Stig Pedersen 
Styremedlem: Roger Thorbjørnsen 
Styremedlem: Morten Ebbesen 
 
Styret har hatt 5 styremøter i 2019. Grunnet tidsfella så har styret i tillegg en egen gruppe 
der vi tar opp aktuelle saker som kan løses uten et møte. 
 
Mars måned ble viet til båtpuss og klargjøring til årets dykkesesong. Båten ble satt på sjøen 
24. Mars etter dugnad dagen før. 
 
Vi har hatt et innholdsrikt år og hatt gleden av at det er kommet med nye medlemmer som 
er flinke til å dra lasset med å få i gang dykketurer. Det blir dykket både i ukedager og i 
helger. 
 
Gjennom året har vi gjort en god jobb i forbindelse med spøkelsefiske, det ble tatt opp totalt 
265 redskaper gjennom året. Dette gav oss kr 87 000,- til klubbkassa. I forbindelse med 
bunnrydding ble det og funnet en bil som noen dager senere ble tatt opp av personer egnet 
til denne jobben. 
 
4. mai deltok vi på Strandryddeuka, vi hadde da rydding i Raet.  
 
2. juni hadde vi besøk av Baltic Circle Diving, med demodag og dykking 
 
7. – 10. Juni ble det arranger Pinsetur til Tregde Feriesenter. 
 
20. Juni startet vi opp årets grunnkurs. 
 
Tradisjonen tro hadde vi båten i Pollen under Ta Sjansen. 
 
6. – 8. August var vi med på Uthavn III Kilsund, der ryddet vi fiskeredskaper sammen med 
Green Bay. 
 
Vi har promotert klubben og jobben vi gjør ved å delta på ryddeaksjoner. Vi har hatt god 
dekning i media, både på radiosendinger og i aviser.  Vi deltok i tillegg på Arendals Uka, der 
var vi med på tokt med Solrik og fortalte om jobben vi gjør med rydding av fiskeredskaper, vi 



hadde og en opptreden direkte på P2 den 15. august, her var temaet amerikanske 
lobemaneter og gelèballer. Dette var og under Arendals uka.  
 
I august investerte vi i en ekstra kompressor, denne er beregnet til å ta med bland annet  på 
klubbturer og til bruk ved større arrangementer som Raet Dykketreff. 
 
23.- 25 to deltakere på NM i undervannsfoto med fine plasseringer 
 
06. -08 september arrangerte vi for første gang Raet Dykketreff. Dette ble en flott helg med 
gjesester både fra inn- og utland. Vi hadde overnatting på Krøgenes låven. 
 
På treffet var det med 2 deltakere fra Triton dykkeklubb, dette resulterte i et samarbeid i 
forhold til dykketurer på tirsdager og torsdager. 
 
13. – 15. September, rydding i Lillesand sammen med Green Bay 
 
23. infomøte om spøkelsefikse på Flødevigen sammen med Havforskingen og Green Bay, 
Geir hadde et innlegg på møtet. 
 
 
I midten av oktober ble det behov for en plutselig dugnad på båten. Den stod rimelig full av 
vann og det ble gjort en jobb med dette.  
 
 
 
1.november hadde vi stand sammen med Havforskningen på Flødevigen under 
arrangementet TED-X 
13. November tok vi opp båten 
 
 
Det har vært 26 registrerte klubbturer med båten, i tillegg til disse turene har det vært en del 
turer fra land.  
 
I slutten av august ble tanken om mulighet for klubblokaler i de gamle 
redningskøytelokalene luftet. Det ble avtalt et møte med eierne der nede.  Det var i 
utgangspunktet for mye for oss å leie, men på slutten av året åpnet det seg likevel en 
mulighet. Raet Kystlag skulle stiftes og de ville ha lag og foreninger med på laget. Prosessen 
med mulighet for nye klubblokaler kom i gang. Vi hadde et styremøte det Knut Mørland var 
med og informerte oss om Raet Kystlag og mulighet for leie av lokaler. Dette møtet hadde vi 
02.12 19.  
 
 
Vi kjøpte ny henger til båten i 2018 og etter denne tid har vi hatt 2 hengere. Vi fikk solgt den 
gamle hengeren i slutten av november 2019. 
 
På tampen av 2019 ble det innlevert en søknad til Handelens Miljøfond. Denne har vi fått 
tilsagn på og klubben vil bære goder av det i 2020. 
 
 



Dykkeåret 2019 ble som seg hør og bør avsluttet med julebord 13. Desember og 2. Juledag 
var vi ute å dykket av juleribba. 
Anita Eliassen 
Ref. 


