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Kontrollkomite: Geir Smebøle, Trond Jarle Repvik, Glenn Ivar Tønnesen 

Båtansvarlig: Steinar Monsen 

ROV Ansvarlig: Steinar Monsen 

Kompressoransvarlig: Svein Ove Aanesland 

Valgkomite: Scott Garriott, Knut Severinsen 

Web Ansvarlig: Trond Jarle Repvik 

 Kasserer/Regnskap: Siri Kristoffersen, Svein Ove Aanesland 

Sikkerhetsansvarlig: Trond Jarle Repvik 

Ryddeansvarlig: Karl Klungland 

Materialforvalter: Karl Klungland 

 

Styremøter: 

Vi har i 2022 gjennomført 6 styremøter + Årsmøte 

 

Medlemmer: 

Søgne dykkerklubb har i dag 94 medlemmer.  

 

Æresmedlemmer     : 

Peter Vik 

Irene Vik 

Steinar Monsen 

 

Dykkerturer: 

Vi har hatt veldig stor aktivitet dette året. Mesteparten av aktiviteten er rettet mot teine og 

miljøryddingen. Men det har også vært vrakdykking, fridykking og familieturer. 

- Det er gjennomført flere opplæringsturer for nye og eksisterende båtførere 

- Langesund 

Familietur med rydding av søppel og spøkelsesredskap og vraksøk 



- Kystens Dag: 

Her gjennomførte vi ryddedykk og viste fram hva vi finner på ryddedykkene. 

- Ryddedykk i Kristiansand med besøk av Miljøvern enheten inkludert 

miljøvernsjefen. 

- Farsund, rydding av søppel og spøkelsesredskap. 

I samarbeid med Songvår fyrs venner, Katland fyrs venner og Farsund 

undervannsklubb arrangerte vi ei ryddehelg dedikert rydding av søppel og 

spøkelsesredskap. 

For detaljer rundt ryddingen se egen rydderapport. 

- Ryddedugnad av badeplassen «Hølen» i Søgne 

- Deltakelse på Bonndilten: Her stilte SDK med båt og båtfører. 

- Vannsportuka: 

Vi Gjennomførte flere ryddedykk og viste fram funnene i gjestehavna i Kristiansand 

- Arendalsuka: 

Vi stilte med båt full av spøkelsesredskap og søppel. Dette ble plassert utover kai i 

arendal sentrum og vi ryddet også litt utenfor kaia. 

- Hellevikadagen: 

Sosial familietur med litt rydding og innsamling av marint liv til framvisning i 

akvarier på land 

- Tur til Båly: 

Dykkertur med mye rydding og sosialt samvær 

 

Oppgraderinger Snorkel 3: 

- Ny motor montert i Dykkerbåten. LaSa Marine sto for jobben. Den gamle motoren ble 

solgt via Finn.no. Vi fikk 100 000 i støtte fra Gjensidigestiftelsen. 

- Vi lagde oppdriftselementer og monterte disse under badeplattformen. Dette hjalp 

veldig på oppdriften slik at båten ligger bedre i vannet når den ikke er i fart. 

- Autopilot er oppgradert og igangkjørt. 

 

Nytt Kompressoranlegg: 

Ny kompressor ble innkjøpt og kjørt igang i slutten av året. Den nye kompressoren er av 

merke Bauer og leverer 400l/min. Den kan også levere Nitrox opp til 40%. Vi fikk 100 000 i 

prosjektstøtte fra Søgne og Greipstad sparebank for denne oppgraderingen. 

 

Songvår fyrs venner 

Vi har også i 2022 hatt et bra samarbeid med Songvår Fyrs venner. Vi har opprettholdt 

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

Vi hadde klubbsamling på fyret hvor vi feiret miljøprisen med god mat og drikke.  

 

Sosiale samlinger: 

- Klubbkveld på Høllen brygge 

- Klubbkveld med besøk av dykkere fra Larvik Dykkerklubb 

- Foredrag på høllen brygge med tema Gassplanlegging før dykk 

 

Kurs: 

- Gassblandingskurs gjennomført i klubblokalet 

- GUE Fundamental kurs holdt i klubblokalet. 

- Førstehjelpskurs gjennomført hos Søgne Røde Kors 

 

 



Rydding av spøkelsesredskap og søppel: 

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

Totalt fjernet vi over 20 000 kg søppel. (Inkludert 1359 spøkelsesredskap) 

Se egen rapport for rydding utført i 2022. 

 

Samarbeidet som vi har hatt med frivillige, lag, foreninger og fiskere i forbindelse med teine 

og miljørydding har fungert veldig bra. Dette er en av nøkkel faktorene for at vi har klart å 

opprettholde ryddeaktiviteten. 

Vi har også fått til ett bra samarbeid med Kristiansand kommune Sjærgårdstjenesten. 

 

Vi har også stilt opp med transport av ungdommer ut i skjærgården for å plukke søppel. 

 

ROV: 

Denne har desverre nesten ikke vært i bruk i 2022.  

 

Foredrag: 

- Åpning av Miljøuka 

- Bragdøya: 

Ryddeaksjon og foredrag angående spøkelsesredskap i forbindelse med Bragdøya 

kystlag landsstevne. 

- Havmonsteruka Farsund: 

Foredrag for elever på Farsund ungdomskole 

- Prestegården:  

Presentasjon av frivillige lag og foreninger for stortingspresidenten med følge 

 

Vrakfunn:  

- MS Karmøy ble «funnet» og dykket på flere ganger. Vi har tatt opp skipsklokka og 

planlegger overlevering til Katland Fyrs Venner for utstilling på Fyret. 

- Funn av seilskutevrak syd for flekkerøya 

 

Miljøprisen 2022: 

Vi mottok Kristiansand Kommunes miljøpris for innsatsen vår i forbindelse med rydding av 

havbunnen og hvordan vi profilerer dette.  

 

Minefunn: 

Funn av hornmine nord-øst for Oksøy fyr. Denne ble sammen med den vi fant i fjor på 

langenes sprengt av Minedykkerkommandoen. De sprengte også endel av bombene på grunne 

syd-øst for Kinn 

 

Dykketinget 2022: 

Jan og Siri deltok på tinget i Oslo som representater for SDK. 

 

Klubbtøy: 

I 2022 kjøpte vi inn ny runde med klubbtøy, (Gensere, T-Skjorter) det er ikke så mye igjen.  

Vi hadde også en bestillingsrunde med klubbjakker, her var det bestilling og medlemmer 

måtte betale en egenandel. 

 

Nytt klubbutstyr: 

Vi har kjøpt inn metalldetektor til bruk under vann. Tilgjengelig for utlån til medlemmer. 

 



Klubblokale: 

Vi har fortsatt godt samarbeid med seilforeningen hvor vi leier klubblokale. 

 

Desverre så mistet vi i år ett av våre medlemmer. Thomas Aanundsen, en stor bidragsyter i 

ryddearbeidet. Han stilte alltid opp med følgebåt eller som båtfører eller hjelpemann når det 

var behov for det. Han er dypt savnet av alle som ryddet sammmen med han. 

 

For Styret 

Karl Klungland 


