Beretning Møns Sportsdykkerklub 2021
Dykker Året startede som sædvanlig med Prøvedyk hvor vi havde en del i
svømmehallen for at prøve om det var noget for dem. 1 gennemførte og bestod
første levvel som er et stjernet cemas certifikat og må dykke til 20 m med en
erfaren dykker som makker.

Igennem nogle år har vi deltaget aktiv havn eller foreningernes dag hvor vi har
vist os frem, det var også besluttet at det skulle have en anden form hvis vi
skulle deltage mere, hvor der er andre aktiviteter på havnen, så i sensommer
den 4 og 5 september hægtede vi os på sildemarked her i Stege som også er på
havnen og samler en del mennesker, så vi troppede op om fredag ved 16 tiden
med Brutalis og et par dykkere vi havde også et par dykkere på havnen som
gjorde sig klar samtidig med det blev forklaret hvad der blev taget på og skulle
til for at dykke sikkert, til dem der synes det er interessant, vi havde også fået
placeret en snakkende dykker, der havde linet op med et helt sæt dykkerudstyr
og diverse ting og sager som man også kan have med under overfladen, som
sammen med naturformidler og dykker Søren Larsen ved hans kæmpe akvarie
med alt hvad man kan finde af fisk og smådyr i og omkring havnen, de kunne så
svare på alt hvad man kunne finde på at spørge om samtidig med vi havde 2
hold dykkere i vandet

Men ud over det har vi jo også haft store problemer med Corona som også har
sat en væsentlig begrænsning på aktiviteten hos os.
Der blev jo lukket for adgang til svømmehal så vi ikke kunne træne med udstyr i
sikkert miljø som vi plejer inden det går løs ude i åbent vand.
Vi startede heller ikke op som vi plejer i foråret med at sejle ud da det jo ikke
rigtigt kunne forsvares i forhold til gældende anbefalinger og påbud, dog da
sommer kom, blev vi dog enige om at sejle og dykke lidt efter de anbefalinger
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der nu var afstand, afstand, afstand, og det lykkedes da også at få nogle dyk i
lokbogen.
Det kan også fremhæves at vores nye venskabs klub Panum Underwater Club
havde kontaktet os da de skulle til Møn 21-22. August. Om de kunne få lidt luft i
flaskerne og om vi ville være med.
Selvfølgelig kunne de få noget luft, så efter et havnedyk hos os fredag og igen
fyldte flasker til dem, var der godt gang i den i vores klub med snakken over
bordet en dejlig oplevelse, jeg tror de var lidt misundelige på vores faciliteter og
jeg kan kun nævne det er lige over med misundelse, når de kan samle 13
dykkere til en tur til møn gør mig noget misundelig.
Men de havde problemer med deres egen båd så derfor den ikke var med til
Møn så vi tilbød dem at sejle for dem om lørdagen så de kunne få et dyk ved
Klinten.
Det skal lige nævnes at vi jo så skulle have både Alf og Brutalis med for at kunne
være der, men som dagen gik, kunne vi jo så erfarer at det kunne vi godt
håndtere, hvis jeg havde været lidt nervøs om morgenen hvordan det skulle gå
kan jeg sige at som dagen gik fik jeg bekræftet at sikkerheden var i top, selv med
15 Dykkere, men med 2 bådfører og flere hjælpere til at holde øje og huske
hvem der var hvem.
De fik en rigtig god dag i læ bag klinten, en rigtig gyngetur hjem mod havnen, og
en hulsten som souvenir til at tage med til København.
Håber lidt at det ikke er det sidste vi har lavet noget sammen med dem, at de
også kan vise os lidt hvad de dykker på.
Vores udenlands ture i år blev aflyst både vores Sveriges tur til Smøken og vores
tur til Tenerife i september. Men hvor vi lykkedes med at lave et par dagsture i
hjemlig farvand i stedet, en tur ud for Rødvig hvor vi sejlede hen til Højrup kirke
og havde hver 2 dyk vi talte senere om at hvis det skulle gentages skal det
måske være ud for udgangene på Stevnsfortet da vi har fundet ud af at alt det
der er gravet ud, er kun sejlet lidt ud og dumpet så der ville måske være noget
at finde.
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Vi fik også lavet en tur til Vibeke høj og andet dyk blev taget inde under klinten
men længere mod nord end vi ellers dykker da der er lidt langt, men noget
anderledes meget spændene med kæmpe sten på meget varieret bund.
Vi har også haft Alf på bedding og givet en gang ny bundmaling og lidt nyt Zink
så den kan klare sig lidt igen. I efteråret startede vi op med at give motoren lidt
pleje med nye gløderør så den får lettere ved at starte, styrtøjet er blevet
tætnet så vi ikke har olie på dækket som vi glider rundt i.
På vedligehold siden har vi også fået givet klubhuset lidt rød og hvid maling en
dag i juli hvor til gengæld Ole B.S. sørgede for fuld forplejning til alle, dejligt at vi
kan samle et så stort hold sådan en dag.

Jeg vil også nævne at vi taler tit meget om reserve dykkersteder når det blæser
lidt meget, et af disse steder har været Pomle rende som ligger nord for
Liselund hvor Rosenkrands har lavet en redningsvej helt ned til vandet som vi
havde fået lov at låne nøglen til så vi kunne benytte vejen så vi ikke skulle slæbe
udstyr ned af en lang trappe.
Vi havde et par gode dyk i roligt vand mens bølgerne stod højt ude mod vest.
Som tiden er, har vi jo måttet lukke ned igen i efteråret, da både svømmehal
blev lukket igen og forsamlingsforbuddet strammet så julefrokosten måtte vi se
langt efter, men vi nåede i Oktober, hvor vi holdt en komsammen med dyk sidst
på eftermiddagen, flæskesteg fra grillen som Kim havde sørget for, et nat dyk i
meget klart vand hvorefter vi kunne slutte aftenen af med kaffe og hjemmebag
af bedste skuffe.
Vi prøvede også at være lidt alsidige og arrangere en dag med fisketur med Alf
for at gøre noget for dem der har interesse for det.
Vi havde også planlagt en dag med UV jagt da vi har en del der har interesse for
dette men det er lidt svært at brede sig da vi ikke er så mange.
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Jeg vil også lige nævne at vi har haft lidt af en udfordring i at vores opkrævnings
system som var blevet sagt op, og de andre systemer som findes koster mere
end vi synes vi kan betale, så nu har Bjarne så lavet sit eget, og så vil han sende
opkrævning ud 2 gange om året så må vi se hvordan det går, til gengæld har vi
fået mobile pay. som kan bruges både til kontingent, luft, bådture, og øl og vand
i baren så er der ikke mere er en undskyldning at skylde.

Vores ordning med fast pris for luft og ekstra ilt til aktive medlemmer synes jeg
er fin, jo mere man dykker og er aktiv i klubben jo billigere bliver luften
En rigtig god ordning synes jeg
Men man kan dog stadig købe og betale enkeltfyldninger efter behov.
Og så vil jeg her opfordre alle til, at har man en god ide til dyk eller anden
aktivitet skal man bare prøve at invitere og se om det er en mulighed at samle
et hold og så bare arrangere så giver det sig selv, skal man ud og sejle skal man
kunne tælle til 4, en bådfører, en standby dykker og 2 der dykker og så kan man
bytte.

Og så vil jeg slutte af med at ønske os et godt og aktivt dykker år i 2021 og håber
inderligt at det bliver muligt at planlægge lidt der kan gennemføres, og vi kan få
et par længere ture, måske der endda kan åbnes op for udlandsture.
Formanden for Møns Sportsdykkerklub.
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