
Fadderordning i TDK ? 

Det viser seg dessverre at når vi får et nytt medlem, så er det få av disse som dukker 

opp på klubbturer og dette er selvfølgelig veldig dumt av flere grunner. Mange av 

disse er nylig sertifiserte dykkere og mangler kanskje en buddy for å komme seg på 

tur, slik at de så altfor raskt ender opp med å legge utstyret på hylla før de i det hele 

tatt har kommet skikkelig i gang. Det at man bør hjelpe folk i gang for deres del er 

det viktigste, men for klubbens del kan det også få følger. Vi mister etterhvert 

medlemmer som betyr tapte inntekter for oss, aktiviteten sliter med å komme opp på 

"gamle høyder" (denne biten engasjerer jo flere av oss), og vi kan gå glipp av 

ildsjeler som kan gjøre en flott innsats for fellesskapet. 

 

Kan det være en ide med å opprette en fadderordning ? 

Tanken er at vi burde være 4-5 stk. (men gjerne fler) som er med på dette og som 

kan hjelpe nye medlemmer igang. 

Strengt tatt krever det ikke rare innsatsen...  

 

Tanken er som følger:  

Når vi får et nytt medlem så får kontaktansv. i styret info om dette og sender en mail 

til personen der det ønskes velkommen til dykkeklubben, 

legger ved litt informasjon og gir beskjed om at en av oss i ordningen ringer om 

ganske så kort tid. Kontaktansv. har da en liste over de som er med som faddere og 

fordeler dette slik at ingen må "jobbe seg ihjel". Fadderen ringer da enkelt og greit til 

det nye medlemmet og spør om han/hun kunne tenke seg å være med på en tur i 

den nærmeste fremtid. Dog bør det være slik at hvis det ikke blir avtalt noe 

tidspunkt for tur, så er det opp til det nye medlemmet å kontakte fadder eller å bli 

med på tur. Da har man i alle fall prøvd . 

 

Mange vil nye vil nok ha en liten sperre for å troppe opp på tur uten å kjenne en 

sjel...  

 

Det skal vel strengt tatt ikke så mye til for å passe litt ekstra godt på et menneske på 

tur?  Forklare litt rundt hvordan vi gjør ting, få de til å føle seg velkommen, sørge for 

at de har en buddy de "kjenner" osv? 

Det er tross alt menneskers ve og vel det gjelder, og det kan bety mye for klubbens 

aktivitet.  

 

Kom mer enn gjerne med innspill og tanker her, OG det skader selvsagt ikke med 

noen påmeldinger heller. Vi MÅ ha med oss flere på dette skal det bli noe av…. 

Dette er et opplegg bl.a. brukt av Halden Sportsdykkere. 

Hilsen Styret TDK 


