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19 mars 2017 

Roll i styrelsen 
+ ansvarsområde

Namn

Ordförande Simon Petterson

Kassör 
-bidrag

Oskar Strand

Sekreterare Peter Johnsen

Ledamot 
-material

Stig Mattson

Ledamot  Alma Wetterek

Ledamot 
-läger

Roger Olausson 

Ledamot Andrea Olsson

Ledamot 
-tävling

Piero Giobbi

Ledamot 
-medlemsregistrering 
-bidrag

Johan Lindqvist

Suppleant 
-hemsidan 
-likabehandling

Gabriel Manne

Revisor Maret Sooaru
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Pappersdyk mm 

Årsmöte, Den 13 mars 2015 hölls klubbens årsmöte hemma hos Stig Mattsson.  

Styrelsemöten, Juniordykarnas styrelse har haft 7 protokollförda styrelsemöten 
under året.   

Medlemmar, Antalet betalande medlemmar vid slutet av 2016 uppgick totalt 
till 191 personer. Ålder och könsfördelning finns i tabellen nedan. 

Revisorsuppleant Hans Fogelberg

Valberedning Anders Lundberg 
Nils Manne 
Sofia Tapani

Ålder Födelseår Flickor/
Kvinnor

Pojkar/
Män

Andel 
kvinnor

7 2009 0 1 0%

8 2008 5 4 56%

9 2007 2 4 33%

10 2006 3 6 33%

11 2005 5 8 38%

12 2004 6 2 75%

13 2003 4 7 36%

14 2002 4 6 40%

15 2001 3 2 60%

16 2000 1 3 25%

17 1999 4 3 57%

18 1998 1 3 25%

19 1997 0 1 0%

20 1996 0 5 0%

21 1995 1 0 100%

22 1994 2 3 40%

23 1993 0 2 0%
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Kölista och nya medlemmar, Vi har inte gjort någon reklam för klubben 
under året. Intresset för klubbens verksamhet är fortfarande stort. Vi får 
ständigt in intresseanmälningar från personer som vill börja fridyka hos oss. Vi 
tar in nya medlemmar så fort det finns plats i grupp och bassäng. Men 
eftersom många som väl börjat vill fortsätta att träna så blir det inte lediga 
platser så ofta.  

Kölistan sköts via ett Google-dokument. Simon Pettersson hanterar 
anmälningarna. Personer intresserade av att börja hos oss anmäler sitt 
intresse via hemsidan där det finns ett anmälningsdokument. Simon 
meddelar de sökande om det finns plats eller inte. 

Hemsida: 
Efter årsmötet 2016 har Gabriel Manne haft ansvaret för hemsidan 
www.juniordykarna.se och facebooksidan www.facebook.se/juniordykarna 

Under året har hemsidans utseende uppdaterats och genomgått 
omstruktureringar och förtydliganden av olika storlekar. Enligt en enkät vi hållit 
på hemsidan är 100% (8 personer svarade på enkäten) nöjda med den 
uppdaterade hemsidan och anser att den blivit bättre.  

Hemsidan har under året haft i genomsnitt ca 900 visningar och 300 besökare 
i månaden (ej unika besökare). Nyhetsinläggen når i genomsnitt ut till ca 20 
personer direkt på hemsidan, 22 personer via e-post och ca 180 personer på 
Facebook. Tiden då flest personer är inne på www.juniordykarna.se är 20.00.   

24 1992 2 1 67%

25 1991 1 0 100%

0 - 6 2016 - 
2010 2 3 40%

7 - 25 2009 - 
1991 44 61 42%

26 - 
64

1990 - 
1952 24 55 30%

65 - Pensionär
er 0 2 0%

Totalt 70 121 37%
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SSDFs årsmöte, Simon Pettersson var på plats. 

Inköp av material 
Fenor till dykleken i gummi och cressifenor i olika storlekar till resterande 
grupper. Snorklar till dykleken samt ett snorkelset. 

Arbetsgrupper, 
 Lägergrupp, 
 Anordnade höstens läger på Smögen (se separat text längre ner) 

Utbildningsgrupp, 
Utbildningsgruppen arrangerar en teoridag per termin. På hösten 
koncentrerar vi oss på grundläggande fysiologi, säkerhet och pooldykning. På 
våren koncentrerar vi oss på fysiologi och säkerhet för djup och 
utomhusdykning. Vi har även arrangerat en HLR-utbildning. 

  
Tävlingsgrupp: 

Tävlingsverksamhet 2016 

2016 har vi rekordmånga tävlingar arrangerats (se nedan). En tävling var 
endast för damer som blev en succé, fullbokad (vi har även en utvärdering/
enkät från tävlingen). Flertalet av våra domare har arrangerat en eller flera 
tävlingar.  

JD var väl representerat i Stockholm under Svenska mästerskapet i pool där 
damerna tog flera guld och herrarna några av de lägre valörerna under 
mästerskapet, totalt tog vi 12 medaljer av 18 möjliga samt tre medaljer i 
totalen: en av varje valör. Tävlingsresultat finns här: http://fridykningssm.se/
tavlingen/resultat/ 

Hela damlandslaget bestod av medlemmar från Juniordykarna och de åkte 
till Kalamata under världsmästerskapet i lagfridykning 2016. Tävlingsresultat 
finns här: http://aidaworldchampionships.com/index.php/results 

Från Juniordykarna åkte fyra atleter och en säkerhetsdykare till pool-vm i 
Turku, Finland. Vi deltog i en A-final och två B-finaler. Tävlingsresultat finns här: 
http://www.sportalsub.net/en/aida-finland-2016/ 

Tävlingar 

Sofia Tapani, Klara Hansson och Linda Stenman höll vad som kan vara 
världens första fridykartävling helt organiserad av kvinnor för kvinnor: Sirens 
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united minicomp med 11 deltagare.  

Chrimp run Comp, A Second Chance, Världsmästerskapskalificeringstävling, 
A Third Chance, Swedish Qualification Comp, November Challenge, Sirens 
United och Juniordykarnas klubbmästerskap 2016 

Bassängverksamhet 

Fridykning Lundbybadet söndagar, Vi hade träningar på Lundbybadet under 
vårterminen och höstterminen 2016. Åldersspannet är mellan 6 - 71 år. Barnen 
i dyklek undantagna. Träningstid söndagar 17.00 – 18.00 och 18.00 -19.00. 
Följande grupper har verksamhet på söndagar:  
Kl 17-18 

- Dyklek 
- nybörjare (ungdom och vuxna) 
- barn 
- bana 6 – avancerad träning  

Kl 18-19 
- avancerad träning, ungdom 
- avancerad fridykning, vuxna 
- bana 6 – avancerad träning 

- Livräddning, Vid ett träningstillfälle under vårterminen och vid ett 
träningstillfälle under höstterminen hade vi livräddningsövningar i alla 
grupper på Lundbybadet. 

- Klubbkväll på Oxygene, Vid ett tillfälle på hösten och ett på våren har 
vi haft klubbkväll för våra medlemmar på Oxygene på Södra vägen.  

- Lucia på Lundby, Vid näst sista träningen i december avslutades 
höstterminen med luciatåg och lekar. Lussekatter, pepparkakor, kaffe, 
drickor, godis och Festis fick vi som vanligt. Roger och hans familj ska ha 
ett stort tack för att återigen bistå med fantastiskt lussefika till hela 
klubben! 

- Klubbtävling på Lundby, Vi avlutade höstterminen med en tävling för 
alla. Den som ökade sitt personbästa med flest meter vann.  

Fridykning Lundbybadet torsdagar/tisdagar.  Förändring av torsdagsträning till 
träning på tisdagar (Lundbybadets klubbkväll) 
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Sommarfridykning Lundbybadet, Under sommaren hyrde vi banor i 
Lundbybadets utomhusbassäng för avancerad träning.  

Fridykning på Valhallabadet, onsdagar, Träningstiden är onsdagar 19.30 
-21.30. Cirka 20 personer har tränat regelbundet varje vecka under året i 25-
metersbassängen timme ett. Maret har det övergripande ansvaret för 
gruppen, men även andra instruktörer får hålla passet  enligt  ett rullande 
schema. Det ger både en varierad träning och övning i att instruera. 

Kieron höll i fensimningsträning timme två i 25:an.  

Avancerad träning görs i 50-metersbassängen. Ett gäng har haft en timmas 
torrträning och sedan en timmas träning i 50-metersbassängen. Några tränar 
endast i 50-meters-bassängen. 

Öckerö 
Stefan Adolfsson och Stig Mattsson fortsätter sitt samarbete med 
Öckerödorarna i Hedens by på Öckerö. Där de tränar en grupp barn och lär 
upp nya instruktörer för att på sikt överlämna verksamheten till 
Öckerödorarna.  

Utomhusaktiviteter 

Klubben arrangerade en dykutflykt öppen för alla medlemmar, ett 
utomhusdyk för klubbens instruktörer samt ett dykläger öppet för alla 
medlemmar (med begränsat antal platser).  

Dykutflykter/Läger 

11 ungdomar och 6 instruktörer samlades på Juniordykarnas ungdomsläger 
på Hönö, söndagen den 5 juni och måndagen den 6 juni. Lägret startade kl 
09:00 på söndagen och avslutades måndagen klockan 13:00 med lunch. Vi 
bodde på Havskattens vandrarhem på Hönö.  

Klubbdyk i Ersdalsviken den 6 juni i anslutning till ungdomslägret 

Kostnaden för lägret var 300 kr per deltagare. 2 luncher, 1 frukost, 1 middag 
och övernattning. Vi gjorde två utedyk. Instruktioner innan om säkerhet. En 
följebåt med ut till dyken, men dyken gjordes från land. Säkerhetsrutiner var 
planerade och följdes.  

Det var ett lyckat läger, mycket skratt, dyk och härlig gemenskap. Underbara 
ungdomar och fantastiska ledare.  
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Instruktörsträff med dyk utanför Hönö den 3 september. Vi hade instruktörsträff 
på förmiddagen och dök i ett blåsigt Hjälvik (Öckerö) på eftermiddagen.  

Smögenläger 
I augusti hade vi vårt traditionella sensommarläger i Smögen. Det var 45 
deltagare som bodde en natt på Makrillvikens vandrarhem och hade många 
fantastiska dyk. Vi startade lägret på Smögen dyk och upplevelsecenters 
brygga vilket var smidigt men pga hög avgift samt otrevligt bemötande 
kommer vi ej att upprepa detta upplägg. Keiron tog ansvar för all mathållning 
under lägret. Maten under lägret var fantastiskt god och var mycket 
uppskattad av blöta fridykare i alla åldrar. Detta år var även bastun bokad 
vilket värmde efter kvällens nattdyk. 

I år testade vi att ha ett litet förläger fredagen innan lägret vilket var lyckat 
och förenklade förberedelserna inför lägret på plats. Nästa år kommer vi 
bereda fler platser för erfarna fridykare på detta förläger. 

Ett stort tack till alla,  

och det är många,  

  som gjort fantastiska insatser i klubben under 2016!
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