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Juniordykarnas styrelse bestod av  
 
Ordförande Lennart Olsson 
Sekreterare Roterande uppdrag 
Kassör Andreas Kroon 
Ledamot Annika Wenzel 
Ledamot Hans Fogelberg 
Ledamot Rose-Marie Larsson 
Ledamot Peter Johnsen 
Ledamot Alexandra Owen 
 
Revisor Johan Lindqvist 
 
Revisorssuppleant Max Franklin 
Valberedning Nils Manne, Jeanette Molnar 
 

Årsmöte 2020 
Den 22 mars 2020 hölls klubbens årsmöte på 
Lundbybadet Lantmannagatan 5, 417 15 Göteborg 
 

Styrelsemöten.  
Juniordykarna har haft 7st protokollförda styrelsemöten under året 
 

Medlemmar. 
Antalet betalande medlemmar vid slutet av 2020 uppgick totalt 
till 182 varav 64 kvinnor 118 män. 
Barn 0 - 6 år: 7 
Ungdomar 7 - 25 år: 72 
Vuxna 26 - 64 år: 101 
Pensionärer: 2 



 

Kölista och nya medlemmar.  
Vi gör ingen reklam för klubben, men intresset är fortfarande stort och kön är lång för att bli 
medlem i klubben och att börja fridyka. Vi tar in medlemmar så fort det finns plats i grupp 
och bassäng. Vi har pausat medlemsintaget under pandemin och hoppas på ett intag till 
höstterminen 2021. 
 
 

Medlemskommunikation  
Klubben officiella kommunikationskanaler är hemsidan www.juniordykarna.se och 
facebook-gruppen www.facebook.se/juniordykarna. 
 

Vandringspokalen  
Delades ut till Nils Manne för satsningen på barn- och ungdomsverksamheten i Angered. 
 

Materiel  
Vi har nu utemateriel såsom dräkter, viktbälte, sockar, handskar, ficklampor mm i ett nytt 
förråd på Pinnharvsgatan 5a. Kontakt: Lennart Olsson 
 

Utbildning.  
En utbildning startade på Valhallabadet hösten 2020.  
CMAS One Star Apnea diver. 
 

Tävlingsverksamhet.  
Tävlingar arrangerade av Juniordykarna  
2020-01-12 Angereds Arena , AIDA New Year Cup 2020 (21starter) 
2020-02-05 Valhallabadet AIDA Valhalla mini dynamic challenger 2020 (8 starter) 
2020-02-15 Lundbybadet,AIDA Lundby mini qualification comp (14 starter) 
2020-06-18 Lundbybadet AIDA Lundby outdoor mini challenge 2020 (8 starter) 
2020-09-13 Angereds Arena AIDA Angered Pool cup (15 starter) 
 
Juniordykarna var medarrangör på SM i Alingsås 2020-10-16-18 med 28 startande 
Varav 9 kvinnor. JD hade med 9 startande samt ett antal funktionärer, domare,  
tidtagare, speaker och filmare. 
 
Juniordykarna tog ett antal medaljer under SM.  
STA: Silver till Jeannette Molnar och Valdemar Karlsson samt brons till Rami Bladlav. 
DNF: Guld till Jeannette Molnar 
DYN: Guld till Alexandra Owen och Valdemar Karlsson 
Totalen: Guld till Jeannette Molnar 
 
Grattis till alla medaljörer och ett stort tack till alla som tävlade och ställde upp å klubbens 
vägnar.  
 

http://www.juniordykarna.se/
http://www.facebook.se/juniordykarna


 

Bassängverksamhet 
I mitten av mars fick klubben dra ned på sin verksamhet på grund av Covid-19 
dessutom stängdes Ludbybadet för reparation, så all verksamhet fick flyttas till 
Angeredsbadet under höstterminen. Där vi fick andra träningstider med färre deltagare som 
resultat.  
 
Vi tränade i Lundbybadets 50-meters bassäng under sommaren. 
 
Valhallabadet hade intag av en nybörjargrupp och sedvanlig träning i 25:an och 50:an.  
 

Sportlovsaktivitet 
Juniordykarna var med på sportlovet med prova-på dyk på både Valhallabadet och 
Angerds arena. Juniordykarna var med på Dahlheimers hus för att presentera parasport två 
gånger. Vi hade också besök av Karlstads fridykarklubb som fick en snabbkurs i avancerad 
fridykning.  
 

Klubbkväll 
Under hösten hade vi en klubbträff på Oxygene diving 
 
 

Utomhusaktiviteter 
Vi har haft ett kräft- och bojdyk i Sisjön som traditionen bjuder. Det var välbesökt med 
grillning som avslutning. 
 
Ett instruktörsmöte med övernattning på Makrillsvikens vandrarhem på Smögen den 
28-29-aug, tio instruktörer deltog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


