
  Skapad 2013-03-08 

Götene Dykarklubb Postadress: Box 113, 533 22 Götene Besöksadress: Lidköpingsvägen 31, Götene 

Klubbens mailadress info@gotenedyk.se Hemsida: www.gotenedyk.se Bankgiro: 863-0030 

Götene dykarklubbs årsberättelse 

för verksamhetsåret 2013 

 

 

 

Året inleddes med fortsättningen på den 1* kursen där 10st elever har träffats varje 
måndag för teori & bassänglektioner. 

Under vintern och våren så har vi även hållit en 3* kurs med 5st deltagare och även 
en 2* kurs. 

Vi har som vanligt haft full aktivitet i badhuset med våra ungdomar som har tränat 
fridykning. (se deras verksamhetsberättelse) 

9/3 hade vi årsmöte där stadgeenliga val utfördes. Samt efterföljande årsfest. Kvällen 
blev mycket lyckad tack vare alla glada och trevliga deltagare. Det var drygt ett 30-tal 
personer som deltog i mötet och festligheterna. Under årsmötet så delades SSDF 
(Svenska sportdykar- förbundet) förtjänsttecken i silver ut, till Jan-Olof Flink. Flink 
fick utmärkelsen för att han är och har varit värdefull för klubben under många år, 
delvis som instruktör men även att han drivit klubben framåt när det gäller 
klubbanda, engagemang, positivism och inspiration. Silver får man efter minst 15 års 
engagemang i klubben och SSDF (GDK är SSDF-ansluten klubb). Flink skänkte 2 
stycken fotoalbum till klubben. Fotoalbumen speglar klubben 40-åriga historia. 
Årsmötet och årsfesten hölls i klubblokalen. 

1/4 Så var det dags för avrostningsdyket för säsongen, som vanan trogen var i Skår. 
Men i år satte vädrets makter stopp för denna tradition, så avrostningsdyket 2013 
blev flyttat till annandag påsk istället för långfredagen. 

20/4 Var det dags för en tripp till Släggö, vädret var bra så hade vi en trevlig utfärd 
anpassad för 2*-dykare. 

18/5 Så var det dags för ute premiären för kurseleverna som även i år genomfördes i 
Granvik i Vättern. Det genomfördes vissa övningar i det kalla vattnet innan grillkorv & 
dricka avslutade dagen 

25/5 Så var det uppdyk på Fossens Camping där våra 1* elever fixade kursen genom 
att genomföra ett dyk till 18 m. Förhållandena var bra med soligt väder och bra sikt. 
Samtliga elever var mycket nöjda med att få komma i och med sina certifikat. Andra 
dyket gjordes på samma ställe. 

28/5 Var det dags för de 3* eleverna att ha övningar i båtkörning och navigation. 

2/6 Är det dags för det första vänerdyket för säsongen. 

8/6 Utfärd till Hamburgö.  
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15/6 Skaraborgsdyk. S:t Helena arrangerar årets första skaraborgsdyk som blir 
Vättern med vrakfrossa. Denna gång hade vi inte med vår egen båt då den var 
uppbokad ett kurs dyk för 2* elever. Däremot så var tre medlemmar med i LSDK:s 
båt och dök på vrak. 
 
15/6 2 och 3*-kursdyk Fossens Camping. 
 
17/6 Dags för en arbetskväll i hällekis hamn då vi har en överenskommelse att vi får 
har båten där om vi hjälper till med att byta bojkättingar kolla bryggfästen och lite 
sånt och denna gång bytte vi några bojkättingar som var dåliga. 

29/6 Så var det dags för ytterligare en tur till Vättern. Denna gång är det vrakdykning 
vid ön fjuk som gäller. 

1/7 Dags för service på båten. 

4-7/7 Skaraborgsdyk denna gång i LSDK:s regi. Dykhelg Smögen. Med boende på 
Scourpius det blev ett par fina dagar med dyk och umgänge. 

6/7 Utfärd till Smögen, Burskär, båtdyk denna gång, vädret var bra och det blev en 
kanon dag. 

12/7 Hade vi en after work på Harrys i Lidköping 

20/7 Var det dags för den årliga familjedagen som traditionen bör lades till Hamburgö. 

V30 24-27/7 Så anordnades det en dykvecka i Smögen med totalt 12 olika dykare. 
Det var riktigt bra väder förutom sista dagen då det kom regn men det var glada 
miner ändå. Det blev flera fina dyk av blandad karaktär. 

31/7 Passades det på att ta båten ut på ett onsdagsdyk i Vänern, till Carlos grund. 

24/8 En utfärd till skår. 

31/8 Så var det Skaraborgsdyk till Släggö och Hällebäck som MDK anordnade. Det 
blev Hällebäck på dagen och på kvällen blev det ett mörkerdyk vid Släggö. 

7/9 Dykning i Granvik, Denna gång var det övningsdyk för eleverna i klubbens första 
torrdräktskurs Övningarna gick bra och alla 4 eleverna blev godkända. Det var även 
några flera med som findök lite runt om i hamnen. 

14/9 är årets sista schemalagda utfärd. Och det var vårt skaraborgsdyk som gick till 
Sture och Adriana. 

19/10 Hade vi en jättetrevlig ”Oktoberfest” hemma hos Jocke och Lotta 

7/11 Hade vi en tur till tryckkammaren på Östra sjukhuset i Göteborg. Det blev en 
gemensam resa med medlemmar från flera klubbar. 

Vi köpte även in ett nytt ekolod under hösten. 

Under året så certifierades 7st 1*, 1st 2*, 5st 3*, 4st torrdräktsdykare. 
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Vi fick även 2st nitrox instruktörer under hösten det var Daniel och Per som utbildade 
sig till detta. 

Under hösten så startades en 3*-kurs med 6 deltagare där som träffats ett antal ggr. 
under hösten och vintern, Daniel och Per håller i denna kurs. 

Under november så hade vi även 2st prova på dyk med ca 20-talet deltagare. Och i år 
var intresset stort så våra 10st platser gick åt snabbt. 

Kursstart är i januari 2014. 

 

Fridykarsektionens verksamhetsberättelse för 2013 

Fridykarsektionen har under 2013 bedrivit fridykarträning för killar och tjejer i alla 
åldrar, i simhallen i Götene. 

På sportlovet i februari (v7) gav vi möjlighet till sportlovslediga barn och ungdomar 
att komma och prova på fridykning några timmar en förmiddag.  

Vid två tillfällen under våren anordnades det loppis för att samla in pengar till 
fridykarverksamheten, den ena i Folketspark i Götene och den andra utanför 
klubblokalen. Loppisprylarna var skänkta från klubbensmedlemmar.  

Våravslutningen hölls detta år i familjen Ingséns trädgård, men med sedvanlig 
korvgrillning och lekar.  

Lördagen den 20 juli anordnade fridykarsektionen en familjeutfärd till Hamburgö på 
västkusten där både sportdykare och fridykare deltog.  

Under hösten skedde en kraftig ökning av antalet deltagare på våra fridykarträningar, 
ca 15-20 elever per träning. Vilket vi tycker är mycket roligt, även om det ibland blir 
lite trångt i bassängen.  

Helgen den 16-17 november deltog fyra stycken fridykare (en instruktör och tre 
elever) på FRIKS (Fridykarriksdag) i Stockholm. FRIKS är en fridykarkonferens för 
fridykare ifrån hela Sverige. Temat detta år var sjukvård och livräddning kopplat till 
fridykning. Medlemmar ur Livräddarna i Skövde stod för utbildningen. Detta var 
mycket uppskattat av samtliga deltagare.  

Året avslutades den 16 december med julavslutning för juniorerna i badhuset med 
julmust och pepparkakor. 

Vi har under året utbildat en elev till fridykare steg1 och tre elever till fridykare steg2.  

 

Götene 2014-02-10 

/Josefin Ingsén och Sara Kroon 


