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Årsmöte, Den 17 mars 2019 hölls klubbens årsmöte på Lundbybadet,
Lantmannagatan 5 Göteborg.
Styrelsemöten, Juniordykarnas styrelse har haft 7 protokollförda styrelsemöten
under året.
Medlemmar, Antalet betalande medlemmar vid slutet av 2019 uppgick totalt
till 172 personer, varav 57 kvinnor, 115 män.
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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. Kjerstin Ludvig och Ros-Marie Larsson
hanterar anmälningarna. Personer intresserade av att börja hos oss anmäler
sitt intresse via hemsidan där det finns ett anmälningsdokument. Sökande
kontaktas när det finns plats.
Medlemskommunikation, ansvaret för hemsidan www.juniordykarna.se och
Facebooksidan www.facebook.se/juniordykarna ligger på styrelsen. Tidigare
hemsidesansvarig Per Olsson har varit behjälplig med vissa frågor under året.
Under året har fokus fortsatt legat på uppdatering av kalender och hålla
statiska sidor (speciellt träningstider) aktuella.
Begränsat registerutdrag, klubben har via RF/SSDF fått i uppdrag att de
instruktörer som har hand om barn eller ungdomar under 18 år i
träningsgrupper ska visa upp sk begränsat registerutdrag från brottsregistret.
Detta genomförs av alla klubbar i Sverige. Arbete med detta påbörjades
under 2019 och fortsätter under 2020. De berörda instruktörerna har visat upp
registerutdrag och styrelsen.
Vandringspokalen 2019 delades ut till Nils Manne för hans insatser med
ungdomsverksamheten på Angered Arena.
Arbetsuppgifter från årsmötet
Styrelsen fick inga särskilda arbetsuppgifter att genomföra under året.
Materiel
Vi har numera utemateriel såsom dräkter, viktbälten, sockar och vantar och
ficklampor på ett förråd hos Hornbach. Annika Wenzel och Andreas Kron har
nycklar hit.
Det har även köpts in ett antal monofenor, bifenor, masker och snorklar som
används i klubbens verksamhet.
Bly har köpts in och nackvikter har tillverkats för kursverksamheten.
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Utbildning
Instruktörscoaching, under höstterminen 2019 ledde Peter Johnsen och
Anders Lundberg särskild coachning för instruktörer på Lundbybadet.
Coachningen skedde mellan 15:30 och 16.30 i bana 6 på Lundbybadet.
CMAS-kurs, under vårterminen anordnade Peter Johnsen utbildning i
fridykning enligt CMAS system, varannan söndagsträning på Lundbybadet
och under ett träningspass per vecka på Valhallabadet. Under kursens gång
hölls även teoridag. Klubbens sponsrade samtliga kursdeltagare med kursbok.
Djupdyk i poseidontanken Under vårterminen hölls flera djupdyk i
Poseidontanken för främst våra ungdomsgrupper.
Instruktörsträff, I januari hölls en instruktörsträff med planering inför vårterminen
på Lundbybadet. Hade vi någon planeringsdag inför hösten?
Tävlingsverksamhet
Klubbtävling hölls i december där såväl barn som vuxna tävlade. Vinnare
blev den som förbättrade sitt personliga rekord mest. 2019 års klubbmästare
blev Rickard Eliasson.
SM i poolfridykning hölls sista helgen i mars. Juniordykarnas Nicole Edensbo
vann samtliga grenar (STA, DNF, DYN) och därmed totalen. Valdemar Karlsson
vann STA, tvåa i DNF och DYN och vann totalt. Hans Fogelberg vann DNF och
DYN och kom två totalt. Ett flertal medlemmar från juniordykarna deltog som
tävlande, domare, funktionärer och undervattensfotografer.
Höstapneaden genomfördes i november med stort och även internationellt
deltagande.
Under året har ett antal större och mindre AIDA-rankade tävlingar
genomförst.

Bassängverksamhet
Fridykning Lundbybadet söndagar, Vi hade träningar på Lundbybadet under
vårterminen och höstterminen 2019. Åldersspannet är mellan 6 - 72 år. Barnen
i dyklek undantagna. Två träningspass fanns under vårterminen, tre pass
under höstterminen.
Följande grupper har verksamhet på söndagar:
Pass 0 (enbart höstterming)
Pass 1
- Dyklek
- nybörjare (ungdom och vuxna)
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- barn
- bana 6 – avancerad träning
Pass 2
- avancerad träning, ungdomsgrupp
- avancerad fridykning, vuxna
- bana 6 – avancerad träning
-

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

-

Klubbkväll på Oxygene, Vid ett tillfälle på hösten har vi haft klubbkväll
för våra medlemmar på Oxygene.

-

Lucia på Lundby, Vi avlutade 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!

Träningar övrig tid bygger på att deltagare är erfarna. Träningsverksamhet är
enligt nedan.
Fridykning Lundbybadet tisdagar. Avancerad fridykningsträning under
Lundbybadets klubbkväll på tisdagar kl 20-21.
Sommarfridykning Lundbybadet, Under sommaren
Lundbybadets utomhusbassäng för avancerad träning.

hyrde

vi

banor

i

Fridykning på Valhallabadet, måndagar, Under höstterminen hyrde vi två
banor i 50-metersbassängen kl 20.30 - 21.30 på måndagar.
Fridykning på Valhallabadet, onsdagar, Träningstiden är onsdagar 19.30
-21.30. Cirka 40 personer har tränat regelbundet varje vecka i både 25- och
50-metersbassängen.
Fridykning på Angereds Arena, torsdagar, Under höstterminen hyrde vi två
banor i 25-metersbassängen mellan 18.00-20.00 på torsdagar.
Utomhusaktiviteter
Kräftdyk, Efter sista inomhusträningen på Lundbybadet bjöds alla medlemmar
in till kräftdyk i Sisjön i juni med efterföljande möjlighet till grillning. Aktiviteten
innebar allt från dyklek för de minsta närmast stranden till dykning på boj för
de som önskade detta. Kräftorna fångades naturligtvis inte men det var
uppskattat att försöka se dem.
Ungdomsläger, i samarbete med föreningen Vått69, på Skeppsholmen. SDK
Vått 69 och Juniordykarna genomförde ett gemensamt fridykarläger för
unga.
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Lägret ägde rum vecka 31 ute på stora Skeppholmen (Skeppis) som
ligger strax utanför Lysekils norra hamn. Från Juniordykarna deltog sju
ungdomar och två instruktörer.
Familjeläger, I augusti hade vi vårt traditionella sensommarläger på Hönö. Det
var ca 50 deltagare som bodde två nätter på Havskattens vandrarhem och
gjorde många fantastiska dyk trots det delvis mycket blåsiga och regniga
vädret. Keiron såg som vanligt till att det fanns mycket och god mat för att
mätta blöta fridykare i alla åldrar. Lägret började på fredag eftermiddag och
avslutades på söndag em. Under lägret hölls en föreläsning om
undervattensfoto och en workshop om tryckutjämning. Dessutom sponsrade
Olympus lägret genom att låna ut åtta undervattenskameror till deltagarna.

Ett stort tack till alla,
och det är många,

som gjort fantastiska insatser i klubben under 2019!
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