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Sammanfattning
Detta år har det dykts betydligt mindre än föregående år och de dyk som gjorts har varit få
men lyckliga dykare Klubben har besökt Bjuröklubb, varit till Norge och anordnat
kanalsimmet. Renöra har detta år utnyttjats mindre flitigt.
Midsommarhelgen var en trevlig tillställning med nöjda medlemmar.
Klubben har 123 medlemmar detta år men har som vanligt haft en CMAS * kurs.
Klubben har X nya *CMAS, X nya **CMAS och X nya *** CMAS dykare
Vi har fått nya instruktörer/ledare i form av
- .3 stycken **CMAS sportdykarinstruktörer
- 1 stycken *CMAS sportdykarinstruktörer
- 1 stycken gulddelfininstruktör
Fridykarkursen fullbelagd.
Vår stationära kompressor har blivit utbytt.
Årets resultat var ett minus på 80 062 kr inkluderat inköp ny kompressor.
Styrelsen har bestått av följande personer
Ordf. Andreas Lundgren (del av verksamhetsår)

V ordf. Erik Lidström

Kassör Susanne Berglund
Sekreterare Mikael Helgesson
Ledamot Olof Larsgren

Suppleant Åke Eriksson

Suppleant Lisa Burman
Årets revisorer
Lars Vikström och Linda Eriksson
Valberedning:
Lars Wikström sammankallande, Jennifer Olovsson och Hannu Pellikka
Funktionärer
Materielgruppen:
Kompressorer: Jimmy Åkerlund och Mikael Helgesson
Dykapparater: Andreas Lundgren, Gustav Hermansson
Båt/Släp: Hans Burman, Joakim Sundqvist
Ungdomsgrupp: Jan Tjerngren Anton Mikaelsson och Mattias Nordaneldh/Lars Wikström
Stuggrupp: Hannu Pellikka, Johan Leinehed
Tävlingsgrupp: Tommy Wixner, Erik Lidström, Stefan Olofsson och Hans Burman.
Festgrupp: Johan Fjellström, Jennifer Olovsson och Isabel Edelbro
Programgrupp: Siv Larsgren, Linda Eriksson och Andreas Lundgren och William Granström
Wallin.
Säkerhetsombud: Maria Lundberg
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Utbildningsledare: Olov Larsgren,
Webbansvarig: Johan Fjellström
Möten
Under verksamhetsåret har 2 styrelsemöten samt 1 medlemsmöte hållits.
Medlemmar
Medlemsantalet för tiden ser ut som följande:
Senior

59 st.

Junior

48 st.

Support/stöd

14 st.

Dubbelanslutna

2 st.

Hedersmedlemmar

2 st.

TOTALT

123 st.

Medlemsantalet har under detta år ökat.

Fridykarkurs
Fridykarkursen hölls i år i Öjebyns simhall under hösten. 11 söndagskvällar var fulla av
aktiviteter som uppskattades av deltagarna. Kursen avslutades med ett stort knytkalas och
aktiviteter så som UV-moppe, prova andas i regulator, dricka läsk under vattnet och
massor av fika.
Nya funktionärer för året ingen större förändring av ”upplägget”. Ungdomsgruppen vill tacka
alla hjälptränare (Hans, Ingela, Stefan m.fl.)som gjorde detta år möjligt!

Fridykarlägret
Detta år blev fridykarlägret inställt.

Utbildning sportdykare
I Norge examineras 4 stycken nya CMAS*. Under hösten slutförde 2 stycken i klubben
CMAS dykledarutbildning och vi har en som påbörjat sin utbildning till CMAS* instruktör
vilket ytterligare vilket säkrar kursverksamhet för framtiden.

Dykning
Det blev inte mycket klubbdyk under detta år när det sällan var någon som ville dyka. Det har
i år inte varit så många arbetsdyk. De dyk som blev av var de som gjordes vid Sikforsfärjan
och Munksunds 5:an. Antalet dykare varierade mellan två och sex dykare plus dykledare.
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Norgeresan
I år gick Norgeresan till Harstad. Vi bodde i stugor som hade normal Norgestandard och
saknade micro . Ungdomarna fick en egen stuga, vilket uppskattades av alla ålderkategorier.
Dyken genomfördes såväl vid stranden som från båt och några dyk efter bilfärd, bl a vid
Geitvika. Vädret var till stor del mulet.

Kanalsimmet
Kanalsimmet, det 35:e i ordningen, var åter igen ett välbesökt arrangemang. Parken var full
med publik som kom för att heja på simmarna och delta i de övriga aktiviteterna. Det var 23
deltagare som genomförde tävlingen. Även denna gång fanns det prispengar att på 2000 kr
som lottades ut bland de deltagande i tävlingen.
Sponsorlotteriet vanns i år av FEROS som utnyttjade sin vinst genom disponera PSDKs
anläggning på Renöra med fantastisk mat och bra service.
Full aktivitet i badhusparken med majbrasa och småeldar. Fika- och varmkorvsförsäljning
samt fiskedamm som sköttes av FAMY-Norrbotten. På scenen fanns det fantastiska paret
Stefan B Andersson och Annika Gaudet. Våren välkomnades med sång av Pitebygdens
Manskör.
Av de 23 simmande, gick följande personer i mål som segrande i sin klass:
Elit + Dam Lisa Sandström

10:06

Junior

Vilmer Giornetti

16:54

Turist

Jonas Öberg

15:09

Stort grattis till er alla!

Kanalrensningen
Kanalrensningen blev inte av detta år heller utan vi avvaktar inbjudan om hjälp från
kommunen.

Bjuröklubb
Vid ett tillfälle har klubben åkt till Bjuröklubb ett mycket uppskattat arrangemang av våran
grannklubb Skelleftebottens DK

Midsommar
Midsommarafton bjöd på hyfsat väder. Ett 10 tal samlades för att fira denna dag på Renöra
samt ytterligare resenärer som inte tillhörde PSDK men som var med i festligheterna. Dagen
inleddes med sillunch för de som ville och på kvällen åts en gemensam grill middag.
Sammanfattningsvis en trevlig dag på ön.

Årsfesten
Årets årsfest tillbringades i Foajén på Norrmalmia och vivar cirka 20 personer som avnjöt en
fördrink. Den följdes av magiskt god rökt lax och goda köttsorter med potatisgratäng. Till
efterrätt fanns ett flertal godsaker. En mycket trevlig kväll.
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Renöra runt
Renöra runt som arrangemang blev inställt i år då arrangören var i färd med flyttning under
hösten

Material
De bärbara kompressorerna fick service innan Norgeresan. Våran stationära kompressors
filterenhet brakade ihop och efter en utredning av doktor Åkerlund tvingades vi inse att det
behövdes en ny! Efter sökande så hittades en lämplig begagnad kompressor som inhandlades i
Mälardalen och hämtades med bil av ett körglatt sällskap
Klubben har under året arbetet med att färdigställa det båthus som finns vid Renöhamn under
hösten och det saknas fortfarande en del material som ska sättas dit men snart kan vi vintra
båten.
Båtsläp och har krävt få åtgärder eftersom vi har ett nytt och fint båtsläp. Hans Burman har
förbättrat såväl båt som båtsläp.

Renöra
Detta år har Renöra utnyttjats i begränsad omfattning, men några fina helger har vi varit där,
ibland för dyk och ibland för fritidsrekreation.
Som tidigare år är bryggorna upptagna och Renöra är redo för vintern.

Internet
Hemsidan, www.psdk.se , har uppdaterats som vanligt.
PSDK finns även på Facebook där aktuella dyk och andra frågor har lagts ut.

Ekonomi
Vi hade budgeterat med ett nollresultat men bokslutet visar ett minus på 80 062 kr. Inköp av
kompressor och diverse höga kostnader på dykutrustnings drift & inköp är bidragande orsak
till sådant stort minusresultat. Kanalsimmet drog in en bra summa till klubben som vanligt.
Verksamhetsberättelsen sammanställd av 2016 års sekreterare, Mikael Helgesson.
Piteå 2016-12-17
………………………………..Mikael Helgesson
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