Götene dykarklubbs årsberättelse för
verksamhetsåret 2011
I år startade den 1* kursen i januari där 5 st elever startade (men tyvärr fick en
deltagare avbryta kursen pga. medicinska orsaker), och har träffats varje måndag för
teori & bassänglektioner.
Vi har som vanligt haft full aktivitet i badhuset med våra ungdomar som har tränat
fridykning.
22/4 Så var det dags för avrostningsdyket för säsongen, som vanan trogen var i
Skår.
29/4 så stod Götene Dykarklubb som värd för en grillkväll. Där de övriga klubbarna i
området var inbjudna. Det visades lite bilder från förr. Vi hade även ett lotteri med
många vinster som olika företag i området sponsrat med. Det serverades en
grillbuffé sammansatt av Stefan. Det var ca 30 deltagare och det blev en omtyckt
händelse som flertalet ville se oftare.
Den 7/5 så var det dags för ute premiären för kurseleverna som även i år
genomfördes i Granvik i Vättern. Det genomfördes vissa övningar i det 4 gradiga
vattnet innan grillkorv & dricka avslutade dagen.
14 Maj så var det uppdyk på Hamburgö 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 så var det dags för första utfärden för året som gick till Jordfall där vi möttes av
regn, som tur var hade vi partytältet med oss.
11/6 Då var det dags för den andra utfärden. Den gick till Sture och Theodor i
Vänern. 6st uthärdade regnet som kom på tvärs.
19/6 Så var det dags för den tredje utfärden som även var ett skaraborgsdyk, som
gick till Vättern, Ormöarna, Orrholmen och Kreuger där Daniel var dykledare.
2/7 Så var det den fjärde utfärden som gick till Skår, vädret var väl inte på topp
denna dag men vi hade återigen partytältet med. Och under ytan var det bra.
9/7 Så var det en fridykarutfärd. Det blev en trevlig dag med en hel del sol.
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.

13/8 Så var det Skaraborgsdyk till Lysekil som S:t Helena SDK:s anordnade. Vi deltog
med Båt och Lennart som dykledare
20/8 Så var det dags för den årliga kräftskivan i år var den belägen i Jung.
3/9 Så var det Skaraborgsdyk till Fossens Camping som vi anordnade. Vi deltog med
ca 10st och Per som dykledare det var kanonväder
I september så var vi 10st glada medlemmar som åkte en weekend till Kristiansand i
Norge och hade en trevlig helg med dyk och lite äventyr i stugan vi bodde i som var
mysig men saknade rinnande vatten och toalett inne då den var fint belägen på en
lite ö utanför Kristiansand.
Under hösten så höll vi en 2*-kurs med 4 deltagare där uppdyk skedde i Skår där 3st
blev godkända, den fjärde hade förhinder den dagen.
Och parallellt med den 2*-kursen så har vi haft en dykledarkurs med Daniel som
kursledare, och de som deltagit i den kursen var Marcus, Göran, Jocke, Anne, Jenny,
Adam och John. Ett glatt gäng som fick lära sig en massa nya saker och hade en hel
del diskussioner och skratt.
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.
I november gick Daniel, P-G, Marcus och John en blenderkurs i Stockholm där de fick
lära sig att fylla flaskor med blandgaser.
Och den 17:e november så var vi 12st som åkte till östra sjukhuset i Göteborg och
provade att tryckas ned till 50m i tryckkammaren där. En riktigt häftig upplvelse
tyckte allihop.
19:e november så hade vi en glöggkväll i Skara.
Under november så hade vi även 3st prova på dyk med ca 30-talet deltagare. Och i
år var intresset så stort att vi fick utöka deltagarantalet i kursen till 12st istället för
vårt normala antal på 10st... och ändå var vi tyvärr tvungna att säga nej till några st.
Så i november så startade en kurs med 12 st förväntansfulla deltagare.

Fridykarsektionens verksamhetsberättelse för 2011
I februari på sportlovet (v7) gav vi möjlighet till sportlovslediga barn och ungdomar
att komma och prova på fridykning några timmar en förmiddag.
2 maj hade vi terminsavslutning för juniorerna med sedvanlig korvgrillning vid
klubblokalen.
En lördag i juli åkte några förväntans fulla fridykare till västkusten för att fridyka.
Hamburgö blev målet för resan. Dagen bjöd på mycket soligt väder.
19 december hade vi julavslutning för juniorerna i badhuset med julmust och
pepparkakor.
Under hösten har några av våra äldre fridykare påbörjat att ta fridykarcertifikat och
de yngre har tagit snorkeldiplom. 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) .
Vi har under året haft ca 10-15 aktiva deltagare i vår snorkeldykning (juniorerna) i
blandade åldrar, både killar och tjejer.
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