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Medlemmer: 

Søgne dykkerklubb har i dag 91 medlemmer. Vi har i løpet av 2020 fått flere nye medlemmer 

som ønsker å være med på aktiviter vi har med rydding av søppel og spøkelsesredskap. 

 

Vi har innført ny kanal for å publisere arrangementer. Alle arrangementer blir nå lagt inn i  

SPOND. Dette er en nettside og app hvor man kan se arrangementer, kommentere og melde  

seg på. Dette fungerer veldig bra. I 2020 hadde vi 114 arrangementer publisert i Spond.  

 

Logo: 

Det er i samarbeid med klubbens medlemmer utarbeidet ny offesiell klubblogo. Denne er nå  

tatt i bruk. Vi har fått laget klistermerker med klubblogo. 

 

2020 har vært preget av Corona, dette har redusert noe aktivitet men vi har endret 

restriksjonene fortløpende i tråd med gjeldende retningslinjer. 

 

Oppgradering av Snorkel 3: 

På årsmøtet ble det besluttet at vi skulle kjøpe ny dykkerbåt. Dette strandet ganske tidlig og vi 

bestemte oss derfor for å heller oppgradere Snorkel 3. Båten ble satt på land på høllebrygga 

og en stor ombygging ble gjennomført. Hele innredningen ble bygget om og malt. Gulvet fikk 

nytt belegg. I Tilegg ble det utført en stor jobb med innmontering av multistråle ekkolodd. Det 



krevde store inngrip i undervannskrog for å montere inn sonde for multistråle ekkolodd og 

sonde for APOS (Posisjoneringsystem for dykkere/ROV) 

Oppgraderingen av båten ble støttet økonomisk av Søgne og Greipstad sparebank med 50 

000. 

 

I høst fikk vi støtte fra Sparebanken sør med 20 000 For oppgradering av navigasjonsystem. 

Vi har derfor nå byttet kartplotter, radar og autopilot. 

 

Dykkerturer 

- Den planlagte ryddeturen til Lyngør ble desverre avlyst grunnet Corona. 

 

- Vi klarte å gjennomføre en Rydde/Dykke/Fridykke samling. Vi leide hytter på 

Stolkilen og ryddet spøkelsesredskap og fuglereservat. Dette var en sosial samling 

med familier og barn på deltakerlisten. 

 

- Tur til Hidra for dykking og vrakleting. Leting etter fly i Grønsfjorden og vrakdykk på 

Louis et Anne. Vi har i etterkant av denne turen fått info om ytterlige 2 flyvrak 

 

- Tur til Hovden austhei for søk etter flydropp. Ingen funn utenom ett spøkelsesredskap. 

 

Nye vrakfunn: 

Vi har i 2020 funnet 2 nye stålvrak 

- THEANO (Her ble skipsklokke tatt opp for identifikasjon. Dette ble utført med 

godkjenning av skipets eier) 

- TRONDHEIMSFJORD (Ikke endelig identifisert) 

Begge disse vrakene ble funnet ved bruk av nytt utstyr som vi har oppgradert Snorkel 3 med. 

 

Vi har også hentet opp flere gjenstander fra Joffrau Elisabeth i samarbeid med Sjøfartsmuseet. 

 

Songvår fyrs venner 

Vi har også i 2020 hatt et bra samarbeid med Songvår Fyrs venner. Vi har opprettet 

bedriftsmedlemskap med fyret. Dette gir oss gode betingelser for bruk av fyret. 

 

Rydding av spøkelsesredskap og søppel: 

Vi har vært veldig aktive i rydding av søppel og spøkelsesredskap. Vi har gjennomført 4 

ryddeprosjekter: 

1. Corona aksjon: Rydding av strandsone i samarbeid med frivillige 

2. Rydding av søppel på havbunnen med støtte fra Miljødirektoratet 

3. Rydding av Fuglereservater i Søgne/Kristiansand med støtte fra Vest Agder Fylke 

4. Rydding av spøkelsesredskap og søppel med støtte fra Kristiansand Kommune 

(Oppstart 17.11.20) 

Totalt fjernet vi 16 280 kg søppel. (Inkludert 838 spøkelsesredskap) 

Se egen rapport for rydding utført i 2020. 

 

ROV 

Vi har nå endelig fått kjøpt inn ROV. Det har vært endel småproblemer men dette skal nå 

være fikset og ROV er nå tilgjengelig for bruk av medlemmer. 

 

Annen aktivitet: 



Etter at båten ble oppgradert så har vi hatt samlinger hvor alle båtførere har fått ny 

gjennomgang av båt og utstyr. Vi har også hatt opplæring og godkjenning av flere nye 

båtførere. 

 

 

Økonomi: 

Økonomien i klubben er fortsatt veldig bra. Dette er grunnet den fantastiske jobben som blir 

gjort med rydding av spøkelsesredskaper og søppel under vann i tillegg til mange som har tro 

på oss og støtter oss økonomisk.  

Vi må også takke alle som har registrert seg med Norsk Tippings grasrotandel til klubben. 

 

Multistråle ekkolodd: 

Vi har gjennomført en kartlegging av havbunn i raet nasjonalpark for Greenbay 3km3.  

Vi har fått tilatelse til kartlegging av ca 20 vrak. Vi planlegger å legge ut detaljert info på 

kulturminnesøk.no 

 

Seminar marin forsøpling: 

Vi deltok på clean Ocean Conference i Haugesund. Her holdt vi også innlegg om rydding av 

spøkelsesredskap. 

 

 

For Styret 

Karl Klungland 


