Beretning Møns Sportsdykkerklub 2016
Dykker Året startede som sædvanlig med Prøvedyk og start med undervisning
af nye elever i svømmehallen og teori i klubben vi startede med 5 nye, 2
gennemførte og er 1 * dykkere og 1 mangler lidt i dag sideløbende havde vi et
hold padidykkere som skulle opgraderes til 2*Cmas dykkere, teori gik nemt det
går som planlagt, til gængæld har vi bokset noget med de pragtigste øvelser på
grund af vejret ikke sådan lader sig planlægge når det var planlagt var vejret ikke
til at dykke i, så der mangler en lille smule men det er der råd for.

Året startede med mange store planer for dykning her og der og alle vegne og
så var det hele ved at gå i stå på grund af manglende planlægning men alt i alt
synes jeg vi har haft et godt år selvfølgelig kan det altid diskuteres hvornår det
stadig er sikkert at sejle ud for landkrabber, det er lykkedes os at komme til
Klintholm og stå at se på store bølger, hvor kom de lige fra og bliver enige om
det går nok ikke. Men trods for at vi ikke kan styre vejret har det været et aktiv
år bl.a. har vi haft nogle gode mandags fyraften dyk med Svend som planlægger
med grill mad og det hele. Nyord broen og Møns broen har haft besøg også
hjuldamperen og Tysker 32 har haft besøg af os derudover mange andre dyk
som havnen classic, Grønsund strømfræs og hyggeture til Klinten og betaling for
Alf ligger frit i Klintholm nemlig lidt oprydning i havnen. Og så var vi en gruppe
på Tenerife hvor vi havde hver 10 fantastiske dyk, var hele vejen rundt på øen
og op over toppen med vores egen guide der samtidig kørte som en indfødt.
Der har også været en gruppe i Smøgen i Sverige på en lang dykker weekend et
rigtigt godt sted som der kan snakkes længe om, der har også været en tur til
wapper hvor vi sejlede ud fra Rødvig en halv times tid for fuld skrue mod øst i
Brutalis, i fantastisk vejr.
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Jeg har også haft kontakt med et afgangs projekt til en lille film som ville bruge
os ude ved klinten men det løb ud i sandet da de heller ikke kunne styre vejret
og så på en tirsdag formiddag måske, men en forespørgsel fra Egmond højskole
om vi kunne være behjælpelig ved snorkeldyk ved Busende have, en fredag
eftermiddag gik bedre og vi fik et lille honorar til klubben og de var meget glade.

Et kapitel for sig som jeg har skrevet lidt om har vi et lille udvalg som har trukket
i trådene og genoplivet Alf ved at få efterset mekanikken repareret lidt hist og
pist bl.a. så udstødning bliver ledt det rette sted hen, den har også været på
bedding hvor der blev skrabet pudset og malet, måske farven snød lidt så den
nu næsten er usynlig på vandet. En meget stor tak herfra til Ole Madsen for at
stille Alf til rådighed for klubben.
Og den har jo været på klinten nogle gange i fantastisk vejr både i høj sol og i
mørke så det går som Nat dyk og så har der både har været pølser og andre
lækkerier som kan nydes på Alf sammen med lidt løgn historier. Og det har
været nogle rigtige gode ture hvor der er ro til at få snakket lidt også selv om
det kan gynge lidt.
Vi har i år deltaget i et par arrangementer først på havnen dag i Klintholm hvor
vi lå med begge både for at se om vi kunne få nogen i tale det var så som så med
hvor mange vi talte med vi lå jo lidt fra der hvor der skete mest, men Jesper fik
da skrabet lidt på bunden af Alf og vi havde et enkelt job for havnefogeden.
Vi deltog også i Aktiv havn, foreningernes dag eller start på vandugen eller hvad
man nu vil kalde det på stege havn som er et stort arrangement som skiftevis
skal holdes i Vordingborg, Stege og Præstø og som er et arrangement som er et
vindue for alle foreninger til at vise sig lidt frem, næste år er det i Præstø, vi var
der med Brutalis og noget udstyr, vi havde også et par i havnen men det var
mest overfladesvømning da sigt ikke fandtes denne dag i havnen, og vi havde da
også nogen i tale men hvor meget vi har ud af det er uvist men vi skal og bør
gøre noget for at gøre opmærksom på os selv, men hvad vi får mest ud af er for
mig uvist gode idéer modtages.
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Hvis man kan antyde at vi har hængt lidt i bremsen eller kørt på frihjul nogen tid
med hensyn til at have svømmehal til undervisning, dykker øvelser og svømning
om fredagen kan jeg nu meddele at vi nu i år har 2 der har bestået
erhvervslivredder prøven i klubben, og som vil skiftes til at være i hallen, tillykke
til Erik og TC med det fine bevis.

Jeg vil opfordre alle til at gøre så man jævnligt kigger i kalender for at holde sig
orienteret om ture eller aktivitet som er planlagt og melder sig til så man ikke
bliver så overrasket over aflysning på grund af at man ikke kan tælle til 4, dog
bliver der altid sendt en sms som reminder og eller aflysning af dykkerleder til
pågældende tur til alle som står på vores SMS liste som TC er mand for at
opdatere hvis man vil på, mest til små korte beskeder.
Og så vil jeg her opfordre alle til, at har man en god ide til dyk eller anden
aktivitet skal man bare prøve at komme til turudvalg eller mig så vi kan kigge på
det.

Lige nu er vi ved at planlægge de sidste ting til en spændende tur til Malta i uge
14. som både er dykkertur og bade/turist ferie der er stadig et par ledige
pladser, pt. Er vi 9 tilmeldte hvor 3 ikke skal bade med flasker.
Og vores arrangement med Mikkel Baha Eriksen som løber af staben den 30/3
ser også ud til at køre på skinner, og da det er Bjarne der har trukket i trådene
får vi nok også et lille overskud til klubben.
Og så vil jeg slutte af med at ønske os et godt og aktivt dykker år
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