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2020 startet som alle andre nye år med god aktivitet på dykkefronten til tross for vinter og kuldegrader.
Det var godt driv på dykkingen og vi starte tidlig med å ta opp mistet fiskeredskaper.
Den 20. Januar, deltok vi folkemøte på Sandøya vedr. Spøkelsesfiske, Prosjektet Raet Nasjonalpark.
Det var og tilsvarende møter på Hesnes og Hove, der deltok vi også.

Vi planla for årsmøte som vanlig og etter at vi flyttet inn på kystruta samlet vi oss til kaffe på lørdagene. Første
kaffe var 3. Februar i forbindelse med omvisning for medlemmer på Kystruta. I begynnelsen av februar startet
ryddingen på Tromøysund brygge og klargjøring til flytting. Vi var vel inne på Kystruta etter en flott dugnad med
kaffe og vafler 15. Februar.
I mars stoppet mye av aktiviteten opp grunnet Covid som inntok landet. Mye ble satt på vent og vi kunne ikke
gjennomføre klubb-turer grunnet restriksjoner som ble satt i kraft.
Det ble derfor begrenset med klubbturer. Når det leg lenger utpå våren klarte vi likevel og gjennomføre turer ved
å ha minimalt med dyrere med i båten. 1 meters reglen gjelder også for oss dykkere.
Det har likevel vært gjennomført godt med turer, Raet er godt besøkt og vi dykker både østover og vestover. Vi er
heldige som har så mange flotte dykkermål i nærheten av oss.
Årsmøtet ble avholdt 28. Mai, noe forsinket grunnet Covid.
Situasjonen med Covid gjorde det også vanskelig i henhold til gjennomføring av ryddeaksjoner, men vi
igangsatte en ryddeaksjon i Raet Nasjonalpark som gikk over flere måneder. Vi har forpliktes oss til å rydde i
Raet i forbindelse med støtten vi har fått fra Handelens Miljøfond.
Vi arrangerte Raet dykketreff 10 - 13. september, grunnet smittesituasjonen kunne våre gester fra Danmark
dessverre ikke delta, men vi hadde et flott treff. Det var mye flott dykking og foredrag av Erling Svendsen og
Nasjonalparkforvalter Jenny og Tord fra Green Bay.
24 September var vi sammen med Våre Strender og Kystlotteriet og ryddet Ytterst på Tromøya. Det ble tatt opp
11 teiner og 3 garn denne dagen.
Oktober ble en måned med mye aktivitet med fokus på havet. 8. Oktober fikk vi besøk på Kystruta av Øivind Berg
som informerte om Tv-aksjonen Et renere Hav. Vi deltok på et arrangement med Stinta Skole og Tv-aksjonen Et
renere hav den 14. oktober. Elever fra 7. Og 9. Klasse snorklet og fikk oppleve Pollen under vann.
Selve Tv- aksjonen var 18. Oktober.
Den 17. Oktober hadde vi ryddeaksjon i Pollen. På denne måten fikk vi markert aksjene Et Renere Hav, samtidig
som vi fikk avholdt ryddeaksjon som planlagt. Det var godt fremmøte og det ble ryddet store mengder med
søppel. Dette til tross for at det ikke var så lenge siden pollen ble rustet opp med ny sandbunn.
Agderposten var tilstede og laget en flott reportasje fra ryddeaksjonen.
23 - 25 oktober hadde vi en flott klubb-tur til Tregde. Det var utrolig godt å kunne gjennomføre en slik tur i et år
som har vært utfordrende for oss alle.
Jenny Startet også en Spleisen «Arendal Undervannsklubb - Helter på havbunnen» med inntekt til jobben vi vi
gjør med å rydde havbunnen. Spleisen medførte et veddemål det Geir, Anita, Alf fra Havforskningsinstituttet og
Jenny fikk et virkelig oppfriskende bad på Hove, sjøen har ikke så mange gradene i november.
Vi har arrangert et Cmas *** kurs og et Nitrox kurs.

I november fikk vi satt inn ny dør til lokalet vårt. Flott innsats og dugnadsånd. I starten av desember fikk vi på
plass et nytt låsesystem.
30 desember hadde vi årets siste teinedykk, men pølser og kaffe på Kystruta etter dykket.
Det ble dessverre ikke mulighet for å samles til julebord i 2020, men vi satser på at 2021 byr på nye muligheter.
Fridykkergruppa har ikke hatt organisert dykking grunnet Korona.
UV rugby gruppa hadde treninger hver tirsdag frem til mars da Korona satte en stopper for aktiviteten. Bassenget
i Stinta har vært stengt og det har derfor ikke vært mulig å benytte bassenget.
Det satses på mer aktivitet fra høsten 2021 og planen er å få i gang en barnegruppe.
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