
Beretning Møns sportsdykkerklub 2022. 

Starten af 2022 stod mest på træning i svømmehal, da der fortsat var 

begrænset med sociale arrangementer grundet covid-19 restriktioner. Her 

knoklede en af de kommende dykkere også og kom i mål med certifikat før 

sommer. Stort tillykke til Corina. 

Trods ivrig planlægning og ideer fra medlemmer af klubben, blev de første 

mange dykkerture aflyst grundet vind og vejr det første halvår 2022. Til 

gengæld er det blevet til et par arbejdsdage hvor klubhuset har fået en 

ordentlig oprydning og rengøring. Alf fik et nyt filter og Brutalis blev også 

nusset lidt om. Der blev i foråret også afholdt hjertelungeredning med stor 

tilslutning. 

2022 blev også året hvor klubben den 27 marts kunne fejre 40 års jubilæum. 

Her var der arrangeret lidt mad/drikke, dykning i havnen, film på det store 

lærred. 39 valgte at slå vejen forbi og lykønske. Klubben fik også et lille skriv i 

avisen. 

Vi nåede også et yderst vellykket arrangement til fastelavn, med masser af 

hygge og ikke mindst tøndeslagning i vandet. Sankt hans arrangement blev der 

også afviklet. Begge dele med stor opbakning og gejst hele vejen rundt. 

Året 2022 blev også året med større udgifter/investeringer på klubbens vegne. 

Dankortet er blevet flittigt brugt, men alle har været enige om nødvendigheden 

af de ting der nu skulle besluttes og også omkring de muligheder der nu var 

eller løsningsforslag.  

Der er blevet lagt fliser foran klubben og malet så fint på terrassen. Klubben 

takker mange gange for træbeskyttelse sponsoreret af Maler Mester Hans 

Larsen, Næstved ApS, Erantisvej 49, 4700 Næstved. Vi har fået lidt på 

pluskontoen igennem vores sponsor ok-benzin samt doneret maling fra lokal 

butikken. Brugsen har i år også doneret en pænt beløb. Vi nåede også at 

deltage i det lokale sildemarked i Stege. Klubbens hjemmeside er nu også oppe 

at køre, efter lidt start vanskeligheder. Alt i alt sker der jo en masse i klubben. 

En planke og kæde er nu monteret ved slæbestedet også, hvilket var ønsket fra 

havnefoged og klubben selv. 

En ny varmepumpe blev det også til i klubhuset, det er sand fornøjelse når man 

lige er blevet fortrolig med indstilling af varmegrader og fjernbetjening. Ny 

kort/gps læser, blev også indkøbt til stor fornøjelse for de tekniske medlemmer. 



Turen gik også forbi Smøgen hvor klubben var et par dage med masser af dyk 

og ikke mindst det sociale der er i sådan en oplevelse. Vi fik da blandt andet 

testet søfartsredningstjenesten på ny og kan konstatere at det virker 

fremragende.  

Noget klubben nok altid har været god til, er at finde løsninger, når vi bliver 

udfordret. Dette stod også klart da ALF har hængt lidt i vandkanten og 

møtrikkerne. Alf har nået reservedelsalderen og det betyder der er en del der 

skal udskiftes og der skulle tages stilling til en del større beslutninger. Det var 

et stort ønske at beholde ALF som dykkerbåd i klubben, men presset steg nu 

nok en kende da det blev fakta at ALF skulle have ny motor. Løsningen blev et 

opkøb af ALF og der arbejdes ihærdigt på at få ALF klar igen med hjælp af især 

et par frivillige medlemmer. Der arrangeres flere arbejdsdage og datoer slås op 

på fb siden for Alf.  

At alle i klubben virkelig har en gejst uden lige og brænder for at få klubben til 

at løbe rundt, ses ganske tydeligt i det år der er gået. Der har været mange 

udfordringer, praktiske som økonomiske, og med så mange forskellige 

mennesker samlet, kan det ikke undgås at bølgerne skvulper lidt højt i ny og 

næ. Men alt er bare løst og gjort på så fin en måde, hvilket også kendetegner 

klubben for især det rare miljø vi jo selv er med til at skabe. 

Her er plads til alle og året blev rundet af med en julefrokost i bedste klub regi. 

Vi er så klar til 2023 med en masse nye og oplevelser i vente. 

På Klubbens vegne: 

Karina Geertsen/Formand. 


