
Styrets og aktivitetsgruppas årsberetning for  2012 
 

Medlemmer: Klubben hadde pr. 31.12.2012  totalt  61 medlemmer fordelt slik: 

 

48 stk. hovedmedlemmer 

13 stk. husstandsmedlemmer 

I tillegg har 10 sendt innmelding, men ikke betalt kontingent. 

 

  

Styret har i 2012 bestått av følgende: 

Leder:   Jon Bruu                         Ikke på valg ( 1 år igjen) 

Nestleder:  Merete Hellenes    På valg 

Sekretær:  Aarstein Vigulf  Ikke på valg ( 1 år igjen) 

Kasserer:  Ann Mari Gaup  Ikke på valg (1 år igjen)  

Styremedlem:  Mats Gundersen  Ikke på valg ( 1 år igjen) 

Styremedlem:  Bjørn-Andre Granøe  På valg  

Varamedlem:  Kjell-Otto Hermansen På valg  

Varamedlem:  Jan Richard Becke  På valg  

 

 

Øvrige tillitsvalgte: 

 

Valgkommite: 

Hallbjørg Indgaard Bruu (leder), Roy Dahl, Ove Reidar Selvig og Svein Roar Lie (vara). 

(Alle er på valg i år.) 

 

Revisorer:  Dag Deberitz og Ellen K. Hellberg. (begge er på valg i år) 

 

Båtgruppe: 

Kjell-Otto Hermansen, Bjørn Andre Granøe, Roy Dahl, Eivind Nervik, Dag Deberitz.  

 

Kompressoransvarlig: 

Jon Bruu 

 

Aktivitetsgruppe: 

Mats Gundersen og Aarstein Vigulf 

 

Webansv.: 

Aarstein Vigulf  

 

Styret har avholdt 8 møter fordelt hos styremedlemmene og på bydrifts kontorer. 

 

Klubben har også hatt 2 medlemmer i styret i Vestfold Dykkekrets.  Sten Rune (leder) og 

Merete (kasserer).  

Jon og Merete var på NDF’s dykketing i Bergen siste helga i mars. Merete som repr. for 

kretsen. 

I beg. april fikk vi satt opp ny webside samt facebook-gruppe. 

Da Sjarken var til reparasjon av dieselpumpa  fra slutten av mars til begynnelsen av mai ble 

det kjørt noen turer med Steinbiten og Rødnebb.  

Det ble kjørt påsketurer fra Engø, Hvasser og fra Verdens ende (Rødnebb). 



Sjarken ble reparert i beg. av mai og vi kunne da tilby turer fra Vallø Båthavn igjen med 

denne. 

Steinbiten ble solgt 16. juni til et sjøentreprenørfirma i Østfold. 

 

Det har vært satt opp søndagsturer fra slutten av mai, men manglende påmeldinger har ført til 

at en del av turene har blitt avlyst, særlig utpå høsten.  

Tot. har det fra mars 2012 vært kjørt 26 dykketurer med båtene + Tjømetreffen 2012 samt 3-4 

ikke-dykketurer.  Det er logget ca. 220 dykk på disse turene. Det gir et snitt på 8 dykk pr. tur. 

 

I tillegg har kompressorene hatt litt flere driftstimer enn i 2011 så det viser at medlemmene  

dykker også en god del utenfor klubbregi. Se rapport fra kompressoransvarlig. 

Tjømetreffen ble arr. for 26.gang, med base på Hvasser Motell andre helga i september.  

7-8 dykkere på dagsturene samt 9 deltakere møtte på rekebordet. Få deltakere overnattet på 

Hvasser Motell.   

 

Det er startet et forsøk på fadderordning for nye medlemmer i klubben. Dette skal vurderes  

på nytt i år. 

I beg. av september fikk vi beskjed fra Loggen om at vi måtte flytte kompressorene. 

Vi fikk ordnet raskt nytt sted til dem hos Vallø Båtforening. 

 

Klubben ble med HUK på deres arrangement på Diversnight 2012 1.november på Løvøya. 

Det var en del medlemmer som stilte på dette, også flere fra arrangørklubben og 2 andre 

klubber. 

 

8.nov. ble det arrangert tur til Stavern med Rødnebb og nattdykk på «Predator» som er satt 

ned på 11meters dyp utenfor Citadellet, som en første del av et undervannsgalleri. 

  

15.-18. november dro 7 medlemmer på vellykket tur til Bømlo Sportsdykkere og dykking i 

deres område. Der ble det logget mer enn 35 dykk. Ny tur er satt opp i april i år. 

 

Det ble i våres utlyst konkurranse om å lage klubbens logo. Det ble en relativ liten 

oppslutning om denne, og endte i at undertegnedes forslag ble valgt. 

Det ble også arrangert nattdykk fra land  på «Emma» på Slemmestad i slutten av november. 

 

På fb-gruppa og på årets eneste medlemsmøte 22. november har det kommet forespørsler om 

å investere i nitrox-utstyr for å fylle oksygenberiket luft. Ei prosjektgruppe er satt ned og 

jobber med saken. 

 

 

 

for styret og aktivitetsgruppa, 

Aarstein 

 

 

 


