
HANDLINGSPLAN 2019   

FOR TØNSBERG DYKKEKLUBB                
  
Tønsberg Dykkeklubb er en veldrevet klubb og har en ryddig økonomisk situasjon. Vi har 

holdt kontingent på et stabilt nivå over flere år. Det er alltid utfordrende å få planer omsatt i 

praksis. Det er vårt håp at den foreliggende handlingsplan vil være en god retningsgiver for 

mer, og enda bedre aktivitet i klubben. 

 

Klubbturer er en viktig aktivitet. Det er flere som ønsker å være båtfører, som gi oss 

muligheter for 2019. Det er en stor utfordring å få opp antall dykkere pr tur. Vi har diskutert 

dykkemål, avstand, informasjon på Facebook osv. Dette jobbes det kontinuerlig med. Kom 

gjerne med innspill på tiltak og vi oppfordrer deg til å ta en tur så ofte det passer, ta gjerne 

med en venn. Vi legger ut terminliste på klubbens hjemmeside.  

 

Reisbort-turer er planlagt til Smøla, Mandal, Koster og en Liveaboard-tur til Rødehavet. 

 

Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen og ta vare på de nye slik at de får ett langvarig 

medlemskap hos oss. Vi har startet barnekurs og ønsker å satse på barn og unge også. 

 

God klubbaktivitet, med turer, klubbkvelder og sosialt er en viktig premiss for trivsel og et 

fortsatt ønske for oss alle å være med videre i klubben.  

 

Vi ønsker økt antall 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 også i 2019 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 tilrettelegger for teknisk dykking, og kan nå tilby booster og mulighet for fylling av 

helium. 

 

Viktig at tilbudet i svømmehallen bli benyttet, da klubben betaler for dette. Kommunen 

verdsetter at mange stiller opp på fredager. Dette er uformelle samlinger, fin arena for å teste 

utstyr og holde kunnskapen vedlike gjennom en vinter. Ta gjerne med barn og venner. 

 

Vi vil arrangere Tjømetreffen, dato blir 6. til 8. september. Noter datoen og si fra til dine 

venner.  

 

I 2018 har klubben hatt en god kontakt med Ytre Oslofjord interesseorganisasjon, samt driver 

av Østre Bolærne. Dette har gitt mange muligheter fremover for klubben. Dette kan gi oss 

tilgang på en kompressor, rimelige rom, samt en hytte. Medlemmene har forskjellige 

interesser i Færder nasjonalpark og kan gi oss et bredere nettverk. Dette krever noe deltagelse 

i form av møter og dugnader. Vi tror dette er en god mulighet for oss. Derfor har vi blitt 

medlemmer av interesseorganisasjonen – Ytre Oslofjord.  

 

Vårt ønske er å få: 

• medlemmer med på annonserte arrangementer, båtturer og dugnader 

• økt satsing på rekruttering av barn og unge 

• laget aktivitet som gjør oss til en attraktiv klubb 

• fortsatt jobbe med å søke på økonomiske støtteordninger 

• dekket drift av båt og kompressor, uten å bruke av egenkapital 


