
Handlingsplan 2021 Søgne Dykkerklubb 
 

Søgne dykkerklubb er veldrevet og har god økonomisk situasjon. For 2021 satser vi på et 

budsjett som går litt i pluss. 

 

Vi viderefører våre sosiale dykk hver søndag 10:00, og det settes opp båtførere på alle 

søndagsdykkene. Vi oppretter en egen ryddegruppe og prøver å unngå at det blir mye rydding 

på søndager. Alle dykketurer kunngjøres og registreres i Spond. 

Det kan se ut for at det dukker opp en del gamle medlemmer og fridykkere, og de vil vi 

selvfølgelig ta godt imot. 

 

Corona setter begrensninger, men vi følger myndighetenes råd og prøver å finne måter å holde 

aktiviteten oppe. Dette handler mye om å begrense antall inne samtidig og totalantall. 

 

Klubben vil også i år satse på rydding av søppel og redskaper med støtte fra Handelens 

Miljøfond. Det kan være aktuelt å søke midler fra kommunen eller verneområdet hvis det blir 

stor aktivitet. 

 

Vi planlegger en større ryddedugnad i Møvik ved det gamle fergeleiet og eventuelt 

fiskebrygga på Langenes. 

 

Ryddegruppa fortsetter arbeidet i den nye storkommunen, og samarbeidet med frivillige 

følgebåter fortsetter. Følgebåtene gjør ryddingen mye mer effektiv og trivelig. 

 

Vi vil sette større fokus på sikkerheten i kompressorbua og markerer dette med å tilby 

medlemmer svært gunstig trykkprøving i vår. Bra tilbud fra A-dykk sponses noe av klubben. 

 

Vi er blitt medlem i Songvår fyrs venner, og vi vil bruke plassen så snart smittevernet tillater 

det.  

Ny drift på Korshavn åpner også muligheter. Vi oppfordrer medlemmene til å arrangere turer 

mm. 

Vi vil også være behjelpelig hvis andre klubber ønsker å besøke Juffru Elisabeth. 

 

Vi vil kartlegge de 20 vrakene vi har tillatelse til, og vurdere å søke om tillatelse til å 

kartlegge alle kulturminner i kulturminnesøk.no med multistråle, sidescan og film. 

 

Vi har noen nye båtførere på vei, og satser på at alle har opplæring i førstehjelp, hjertestarter 

og VHF før sommeren. Båten utstyres med ankervinsj foran. 

 

Vi har blitt spurt om å avholde NM-runde i undervannsjakt i år. Styret tar stilling til dette 

utifra Covid 19 situasjonen. 

 

Oppfordring til arrangør/Båtfører om å sette opp spesifik plan i forkant av dykket. 

 

Sikkerhetsbestemmelser gjennomgåes og oppdateres av styret/medlemmer. 

 

SPOND trenger en opprydding av grupper og avstemminger. Vi sletter alle grupper og 

oppretter nye så må alle medlemmer tilknytte seg de gruppene di ønsker å være deltakere av. 

 



Snøscooter / Dykkertur / ROV kjøring for søk etter flyvrak i vann under isen. Setesdal Østhei 

1300m over havet.  

 

 

 


