
Handlingsplan 2023 for Søgne Dykkerklubb 
 

Styret i SDK presenterer forslag til handlingsplan for 2023 til årsmøtet. 

 

Det avholdes vanligvis ingen planlagte organiserte aktiviteter i regi av SDK i juli måned. 

Medlemmene står fritt til å arrangere aktivitet om det skulle være ønskelig.  

 

Det er opp til Medlemmer og styremedlemmene for 2023 å følge opp handlingsplanen.  

 

Alle representantene i styret for 2023 må ta eierskap i handlingsplanen slik at den blir 

gjennomført etter beste evne. 

 

 

Visjon for 2023 
 

1) Gode dykkeopplevelser 

Vi skal tilby gode dykkeopplevelser gjennom sikker og trygg dykking med en høy 

miljøprofil i vår lokale skjærgård på Sørlandet. Vi ønsker å være en ambassadør på 

Sørlandet som fremmer et ønske om bedre miljø og dyreliv i havet.  

 

 

2) Videreutvikle klubben sine aktiviteter 

Vi skal ivareta nye og eksiterende dykkere og støtteapparat på en inkluderende måte 

gjennom å videreutvikle våre aktiviteter innen vrakdykking, fotodykking, 

ryddedykking, naturdykking, vrakleting,  fridykking, og sosiale samlinger i et maritimt 

miljø. 

 

3) Vi skal gjøre hverandre gode! 

Vi skal gi mye skryt og gjøre hverandre gode, slik at dette bidrar til en god 

dugnadsånd i klubben. Alle skal få mulighet til å bidra. Vi verdsetter at avtaler 

omkring arbeid og oppgaver i klubben overholdes, når noe er avtalt. 

 

Investeringer: 
 

Kjøp av ny lettbåt  
Det er fremmet ett ønske om kjøp av ny lettbåt. Bruken er tiltenkt følgebåt for ryddedykk, 

fridykking, dykkerturer ++ 

Båten må være stødig, rask og mulig å få med på båthenger. 

Forslag som er lagt frem er Sting 600 HT. 

Det er søkt støtte til dette hos Fiskehav (Venter på tilbakemelding) 

Årsmøte har vedtatt kjøp av båt og utstyr med økonomisk ramme opp til 500 000. 

 

Bytte av kompressor  
Påbegyndt og innkjøpt i 2022. Det gjenstår litt innredning / Rydding i kompressorbu for å 

ferdigstille dette. Planlegges utført så fort som mulig. 

 

Kjøp av elektrisk Gass Booster  



Vi har luft drevet booster. Denne bruker mye luft og det blir mange ekstra gangtimer på 

kompressor. Det er foreslått innkjøp av elektrisk booster med innebygde sikkerhetsfunksjoner.  

 

Kjøp av 2 nye undervannscootere  
Vi planlegger for kjøpav 2 nye undervannscootre. 

 

Oppgraderinger Snorkel 3 
- Ny kartplotter for sidescan er bestilt. 

- Bytte Lyskastere 

 

Klubbtøy 
- Hjelpere på ryddedykk trenger regntøysett av god kvalitet. Vi sjekker mulighet for 

klubblogo og kjøper inn sett til alle som bidrar regelmessig i ryddeaktivitet. 

- Klubbtøy kjøpe inn flere gensere/T-skjorter 

 

 

Planlagte Aktiviteter: 
 

Årshjul i Spond for alle søndagene i 2023 
Søgne dykkerklubb bruker som kjent Spond til å organisere våre turer og arrangement.  

(Søgne dykkerklubb har gruppekode: TVICU.) 

 
Det er satt opp turer og vi oppfordrer medlemmer og båtførere til fremme øsker om type dykk 

i kommentarfeltet. 

 

Årshjulet er satt opp med hvert 4 søndagsdykk som ryddedykk. 

 

Det er til hensikt at alle arrangement blir oppført i Spond med invitasjon til medlemmene. 

 

Styret har også et ønske om at de forskjellige aktivitetene følges opp av forskjellige personer i 

og utenfor styret. Har du en spesiell interesse så ber styret om at du tar kontakt. 

 

Sosial sammenkomst etter årsmøtet 
Styret inviterer medlemmer til sosial samling med god mat og drikke etter årsmøtet. 

 

Fridykking: 
I tillegg til oppsatte søndagsdykk så vil vi prøve å sette opp 1 dykkertur på ettermiddagen 

hver uke som er dedikert fridykking og undervannsjakt. Dette starter vi opp i April/Mai. 

 

Vi ser også på mulighetene for å arrangere undervannsjakt konkurranse i samarbeid med NDF 

 

Klubbtur til Stokholm for besøk på Vasa Museèt: 
Jan Kristoffersen står for planleggingen av denne turen. Påmeldingsfristen gikk ut 27.12.2022 

 

Ryddedykk med inviterte lag/foreninger/Myndigheter 
- Forskere fra UIA som forsker på plastens påvirkning i kystsamfunnet siste 50 år 

- NRK, I forbindelse med publisering av rapport basert på data meldt inn i Fritidsfiske 

av dykkerklubbene. 



- Invitere profilerte personer/Organisasjoner med på rydding (Stortingspresidenten, 

NDF, Kronprinsen?) 

 

Havmonster uka i Farsund (Dato: 17 til 20 April) 
Katland Fyrs Venner ønsker at Søgne Dykkerklubb deltar på havmonsteruka i Farsund. Det 

vil være et arrangement for hele Farsund by. Det vil være en fin anledning til å prate om 

miljøforurensing i havet. Dykkingen vil forgå i starten av uken så vi må se hvor mange 

dykkere vi klarer å samle.  

 

Ledermøte 2023 (Dato: 10 Juni) Kristiansand 
Vi bør stille opp her med 1 – 2 representanter. 

 

Lage utstilling av skipsklokka fra D/S Theano på Ryvingen fyr (dato: TBD) 
Budsjett 25 000kr. Frist for innlevering av regnskap og rapport er utsatt fra 2022.  

 

Klargjøre skipsklokke fra MS Karmøy for overlevering til Katland Fyrs Venner 
Det er en god mulighet for at vi kan ta dette samtidig med deltakelse på havmonsteruka i 

Farsund. 

 

Guidet runde på Hestmanden 
Vi har fått invitasjon for guidet omvisning. Dette er som takk for tidligere hjelp ved 

kartlegging av bunnforhold ved kai. 

 

Oppfriskningsdykk for «Rustne» dykkere 
Vi har mange medlemmer som ikke har vært i vannet på en stund. Klubben vil være 

behjelpelig med å låne inn utstyr ved behov. (NDF Utstyr tilhenger) 

 

Arrangere dykkerkurs 
Dersom det er interesse så er det mulig å få gjennomført CMAS dykkerkurs i klubben med 

instruktører og utstyr fra NDF 

 

Kurs 
Vi ønsker gjennomføring av kurs i klubbregi. Forslag til Kurs: 

- GUE kurs i klubbregi 

- Gassblander kurs 

- Kurs i dykkermedisin. Espen har klargjort kurs. (Dato: TBD) 

 

Vrakleting (Dato: TBD) 
Vi ønsker å finne og dokumentere flere vrak langs sørlandskysten. Svein Ove, Steinar og 

Arne er forspurt om å lage et eller flere miniprosjekt med vrakleting. Vi har hatt stor suksess 

med vrakfunne de siste årene etter vi anskaffet multistråle ekkoloddet. Vi ønsker å gjøre mer 

av dette. Vi har også en del invitasjoner fra andre dykkerklubber som ønsker at hjelper dem 

med vrakleting. 

 

ROV  
Vi ønsker mere bruk av klubbens ROV. Dette kan løses ved å arrangere turer dedikert ROV 

kjøring og opplæring 

 

 



Arendalsuka 
Vi planlegger for å delta på Arendalsuka. Vi stiller med båt og viser fram spøkelsesredskap og 

søppel som vi har hentet opp. 

 

Kursopplæring for nye båtførere i SDK (Dato: TBD) 
Styret ser behovet for å rekruttere flere båtførere, samt gi en oppfriskning ved behov til 

allerede godkjente båtførere. Båtansvarlig lager arrangement og former innhold etter behov og 

ønsker. Styret ønsker å gi gratis båtførerkurs mot at medlemmet setter seg opp som båtfører i 

klubben. 

  

Familietur til Songvår fyr (Dato:) 
Vi planlegger en familietur til Songvår fyr. Det blir tilrettelagt for mye kos og hygge på fyret. 

Vi prøver også å legge til rette for variert dykking og fridykking denne helga. 

 

Miljørydding med Green Bay og andre dykkerklubb (Dato: TBD) 
 

Julebord for Søgne dykkerklubb (Dato: TBD) 
 

Klubbkveld med opplæring av nytt kompressorutstyr. 

 

 

 


