
  Skapad 2013-03-17 

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 DYKARKLUBB  

ÅRSBERÄTTELSE FÖR 

VERKSAMHETSÅRET 2012 

 

 

Året inleddes med fortsättningen på den 1* kursen där 12st elever har träffats varje 
måndag för teori & bassänglektioner. 

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

25/2 hade vi årsmöte där stadgenliga val utfördes. Och ett av valen var ny ordförande 
då Christer som varit ordförande under många år valde att skicka klubban vidare. 

24/3 Var det dags för klubbens 40års firande. Då hyrde vi festlokalen på folkan i 
Lidköping. Och hade en trevlig tillställning där flera ”Gamla medlemmar” kom för att 
fira tillsammans med oss. 

6/4 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 2012 
blev flyttat till den 8/4 istället. 

28/4 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.  

5/5 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. 

26/5 Så var det dags för första utfärden för året som gick till Skår där vi möttes av 
solsken.  

6/6 Dyk i Hällekis hamn för att städa av botten i hamnen och kolla lite bojar till 
båtarna.  

9/6 Dags för den andra utfärden. 
Vrakdykning i Lurö Skärgård avsett för 2* dykare och högre certifierade. 
Vi samlades i Hällekis för att gå mot Lurö där vi dyker på Thuntank och Kullen. Där 
möttes vi upp av LSDK som kom i sin båt. 

16/6 Så var det dags för den tredje utfärden som även var ett skaraborgsdyk, LSDK 
hade planerat en dag på Vänern men vädretsmakter kom i vägen så vi åkte till 
Hällebäck istället. 
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30/6 Så var det den fjärde utfärden som gick till Smögen, båtdyk denna gången, 
vädret var väl inte det bäst men det blev en bra dag. 

7/7 Skulle varit ett skaraborgsdyk men vi avstod Skaraborgsdyket denna gång, 
eftersom vi har fått låna båtplats i Smögen några veckor. Det blev en båtutfärd i 
skärgården utanför Smögen. Valet föll på vämlingen. 

21-22/7 Dykhelg Smögen. Med boende på Scourpius det blir ett par fina dagar med 
dyk och umgänge. 

V30 Så anordnades det en dykvecka i Strömstad med totalt 12 olika dykare. Det var 
riktigt bra väder och glada miner. Det blev flera fina dyk av blandad karaktär. Där 
Anne firade 100tim under vattenytan. 

11/8 Åkte vi till Fossens Camping, det var ett glatt gäng som åkte, det blev en fin dag 
på kusten. 

18/8 Så var det dags för den årliga kräftskivan i år var den belägen i gillstad hemma 
hos Daniel och Carolina. 

25/8 Så var det Skaraborgsdyk till Släggö och Hällebäck som MDK anordnade. Det 
blev Släggö på dagen och på kvällen blev det ett mörkerdyk i Hällebäck. 

1/9 Var det dags för vänern igen. Lurö skärgård blev det denna gång ”Kullen” och 
”Gubbens Hôla” blev målen för denna utfärd. 

8/9 är årets sista schemalagda utfärd. Och den gick till Fossens Camping. 

Förutom dessa utfärder som vi hade i kalendern så blev båten flitigt använd då vi 
hade turen att få låna en båtplats i Smögen. Och sedan fick vi en plats i Hällekis, så 
det fanns möjlighet att åka ut mycket med båten i år. 

Tillsammans med LSDK och MDK ordnades möjligheten att göra vänerdyk  
nästan varje onsdag. 

Sedan har vi sålt vårt båtskjul i sommar då vi har flyttat från den gamla klubblokalen 
till en ny lokal inne i Götene. 

Under hösten så startades en 3*-kurs med 5 deltagare där som träffats ett antal ggr. 
under hösten och vintern, Daniel och Per håller i denna kurs. 

Vi har även under hösten varit med på en föreningsdag i elljusspåret i Götene där vi 
fick chans att visa upp oss och visa att vi finns till. 

Under november så hade vi även 2st prova på dyk med ca 20-talet deltagare. Och i år 
var intresset så stort att vi fick utöka deltagarantalet i kursen till 11st istället för vårt 
normala antal på 10st 

Kursstart är i januari 2013. 
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GÖTENE DYKARKLUBB FRIDYKARSEKTION  

ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 

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

7 maj hade vi terminsavslutning för juniorerna med sedvanlig korvgrillning vid 
klubblokalen. 

Fridykarsektionen hade en utfäd med i dykkalendern, men då ingen anmälde 
sig fick den tyvärr ställas in.  

17 december hade vi julavslutning för juniorerna i badhuset med julmust och 
pepparkakor. 

Under året har några av våra äldre fridykare hållt på med fridykarcertifikat 
steg 1 och steg 2. De har även fått lära sig lite förstahjälpen kopplat till 
fridykning och lagom innan vintern kom fick de prova på att ta sig upp på ett 
isflak med hjälp av isdubbar (inomhus i bassängen) .  

Helgen den 17-18 november deltog sex stycken fridykare (två instruktörer och 
fyra elever) på FRIKS (Fridykarriksdag) i Göteborg. En fridykarkonferens för 
fridykare ifrån hela Sverige. Temat för detta året var säker fridykning och att 
tävla inom fridykning. Helgen innehöll både föreläsningar och praktiska 
moment i bassäng. Detta var mycket uppskattat av samtliga.  

Under FRIKS knöts kontakter med representanter från Livräddarna Skövde. De 
har en verksamhet innehållande både livräddning och fridykning. Sara och 
Josefin deltog under hösten på en av deras träningar och tre representanter 
från Livräddarna Skövde deltog på en av våra träningar. Förhoppningen är att 
detta ska växa till ett samarbete där vi kan dela med oss av erfarenheter och 
resurser till varandra.  

Vi har under året haft ca 15 aktiva deltagare i vår snorkeldykning (juniorerna) i 
blandade åldrar, både killar och tjejer. 

 


