
 

HANDLINGSPLAN 2018   

FOR TØNSBERG DYKKEKLUBB                

 

Tønsberg Dykkeklubb er veldrevet og har en ryddig økonomisk situasjon. Vi har moderat 

omsetning men er avhengig av å holde inntektene på et visst nivå for å opprettholde driften. 

Det er alltid utfordrende å få planer omsatt i praksis, men det er vårt håp at den foreliggende 

handlingsplan vil være en god retningsgiver for mer, og enda bedre aktivitet i klubben. 

Aktiviteten i 2017 er noe redusert i forhold til året før. Vi ønsker å få den opp igjen i år. 

Vi viderefører våre klubbdykk søndager kl. 1100,  2.hver søndag fra november til mars, samt 

torsdagsdykk i perioden april og ut september. Vi setter ikke opp faste båtførere i fellesferien.  

I tillegg ønsker vi å tilby minst 2 reise-bort turer i løpet av året. 

 

Våre utfordringer: 

 Få med medlemmer på annonserte arrangementer, båtturer og dugnader. 

 Få dekket opp med båtførere til oppsatte turer. 

 Få dekket opp total drift av båt og kompressor uten å ta av egenkapital. 
 

Prioriteringer: 

 Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen, men ser at de «varige» medlemmene stort 

sett kommer når vi har et godt og aktivt miljø. Vår rekruttering vil primært være å 

opprettholde godt miljø i klubben og bygge opp klubbfølelsen. 

 Vi ønsker å fortsette med medlemsmøter, typisk 2 på vinter\ vår og 2 på høsten. 

Medlemmer oppfordres til å komme med forslag til temaer vi kan ta opp. 

 Klubben vil i 2018 satse på opprydding av søppel og spøkelsesredskap under vann og vi 

har meldt inn 2 stk. ryddedugnader (vår og høst) til NDF. Vi regner med økonomisk støtte 

for å utføre dette men trenger også bidrag av klubbens medlemmer til gjennomføringen 

(dykkere). 

 Klubben tar imot nybegynnere og er åpen for å kjøre egne turer for disse.  

 Klubben tilrettelegger for teknisk dykking, og kan nå tilby booster og mulighet for fylling 

av helium. Vi er åpne for å kjøre dedikerte turer for tekniske dykkere. 

 Vi vil satse videre på svømmehalltrening på fredager. Avtale er reforhandlet med Tønsberg 

kommune. 

 Vi vil fortsette med høsttreff (Tjømetreffen) samt oppfordre medlemmer til å bli med på 

andre treff. 

 Fortsette å søke om økonomiske støtteordninger der det passer. 
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