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Verksamhetsberättelse
20201001 – 20210930

Sammanfattning
Coronan har inverkat betydligt på vår verksamhet

Detta år har det dykts i begränsat kring Piteå,
Klubben har 59 medlemmar,
Årets ekonomiska resultat blev ett - 11 594,25 kr.
Klubben har i höst påbörjat fridykning kurs för de yngre
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Styrelsens sammansättning
Styrelsen har bestått av följande personer
Ordförande Erik Lidström
Vice ordf. Jennifer Olovsson
Kassör

Susanne Berglund

Sekr.

Johan Fjellström

Ledamot

Olov Larsgren

Suppleant Åke Eriksson
Suppleant Hans Burman
Revisorer
Lars Wikström, Ingela Fahlgren

Valberedning
Stefan Olovsson, Elin Larsgren, Jennifer Olofsson

Ungdoms- (och Fridyknings) grupp
Anna Alm Andersson, Jan Tjerngren, Leo Andersson Sonja Olofsson/Nordmark
Stuggrupp
Stugvärds Johan Leinehed,
Stefan Olofsson och Siv Larsgren Björk
Materielgrupp
Sammankallande: Hans Burman
Deltagare: Jimmy Åkerlund, , Andreas Lundgren, Linus Lundqvist Gustav
Hermansson
Gruppen hanterar Kompressorer, dykapparater, båtar och släp.

Tävlingsgrupp
Tommy Wixner, Hans Burman, Stefan Olovsson, Gustav Hermansson,
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Fest- och Programgrupp
Johan Fjellström, Siv Larsgren Björk, Jennifer Olovsson, Isabell Edelbro Lidström
William Granström/walllin
Säkerhetsombud
Maria Lundkvist
Utbildningsgrupp
Olov Larsgren sammankallande
Deltagare: Stefan Olovsson, Siv Larsgren-Björk och Erik Lidström
Andreas Lundgren
Webbansvarig
Johan Fjellström
Medlemmar
Senior: 29st
Junior: 17st
Support/Stöd: 12st
Dubbelanslutna: 0
Hedersmedlem: 1st
TOTALT: 59st
Medlemsantalet har under året tyvärr minskat med 24st mest seniorer
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Utbildning sportdykare/fridykare
2020–2021 har varit ett speciellt år
Inga Badhustider pg av corona då badhusen varit stängda
först nu i höst 2021–2022 har vi kunnat få badhustider söndagarna bokades från 19/9 så vi
kunde börja med fridykning kurs för de yngsta i september
Lördagstider började 25 september 2021
Fridykning 2021 höst
Under 2021 har PSDK återigen erbjudit nya intressenter att delta vid utbildning i Fridykning.
I år enbart för födda 2010 och 2011 (10 och 11 år).
De mer rutinerade kunde inte erbjudas utbildning då Anna Alm-Andersson, som tidigare
koordinerat utbildning i avancerad fridykning, jobbat frenetiskt i och med Region Norrbottens
stab för Covid hanteringen. Inga krafter fanns kvar till att vara funktionär i föreningen. Anna,
eller annan som hjälpt till tidigare, återkommer säkert under ett senare år när Covid inte tarvar
all energi för delar av vår befolkning.
För att locka deltagare gjordes en annons på PSDK Facebooksida och den delades 22 gånger.
En annons gjordes även på hemsidan där uppdaterad information rörande Fridykning fanns
och slutligen publicerades en annons i PT.
Kursstart satt till slutet september och kursavslut i början december, ca 10 träffar
Målet var att få ca 12 stycken 10–11 åringar att gå en egenanpassad kurs utan officiell
certifiering enligt CMAS, allt för att slippa krav på måluppfyllelse och godkända praktiska
prov nu när enbart något yngre deltagare utbildade sig.
Resultatet när anmälningstiden var över gav enbart 6 deltagare, tyvärr med sned
könsfördelning med bara pojkar. Trots detta har alla deltagarna uppskattat utbildningen.
INGEN frånvaro under de sex första sammankomsterna och ett avslut är inplanerat vid den
tionde sammankomsten, den 6:e december. Då ska deltagarna få visa sina närstående att de
kan:
- Tömma cyklop och snorkel under ytan
- Fensimma, fort, sakta, vridet och alltid med raka ben
- Nedvinkla, tryckutjämna och säkra uppstigningen med arm ovan huvud
- Hoppa i framåt och bakåt från bassängkant
….och massor mer.
Jag kan med stolthet se, och känna mig delaktig i, att sex små individer nu kommer att få en
vattenvana och kunskap inom Fridykning att bära med sig resterande del av livet
Lars Wikström, årets instruktör
Sportdykare 2020–2021
Kvarleva från föregående år men 10 elever varav en saknar vissa övningar, 1 endast
torrdräktskurs. Innebär 8 klara med onestar diver och 1 torrdräktskurs. Vissa måste dock
komplettera med hlr som inte gått att bedriva
Av de 8 saknar en torrdräktskurs. Komplicerat? Ja ingen lek under coronatider

Sidan 4

Dykning
Sporadisk dykning
Norgeresan
I år blev den inställd pga. Corona
Kanalsimmet för 40:e gången.
Normalt genomför vi kanalsimmet på valborgsmässoafton varje år men då Corona drabbat oss
tvingades vi tänka om. Vi beslutade att genomföra simmet på ett annorlunda sätt och med
gällande Corona restriktioner i åtanke. Resultatet blev en som gick av stapeln under hösten.
Det var 10 st tappra som genomförde tävlingen och följande personer gick i mål som segrare i
sin klass:
Elit: Johannes Burström 12:59,5
Dam: och Junior Heidi Nilsson 13:42.2
Årsfest 2021
Årsfesten ställdes tyvärr in detta år pga. Corona men festgruppen hoppas på möjlighet
till återinförande för året 2022.
Midsommar
Midsommarafton var vädret som vanligt lite varierande men ganska varmt. Ett antal
medlemmar med familjer hade samlats. Några hade övernattat i tält och stugan redan från
föregående dag och midsommarfirande startade tidigt med gemensam frukost. Därefter hade
man städ och röj aktiviteter på anläggningen för att sedan äta sill lunch utomhus.
Eftermiddagen spenderades med att socialisera och på kvällen grillade vi, badade och bastade.
Lite båtfolk anslöt till bryggan och festligheter på kvällen. Några övernattade på ön medan
andra åkte hem. Fin dag med midsommarfirande på fantastiska Renöra.
Sponsorfesten och kanalsimslotter
Uppskjuten pga. corona 2022 hoppas vi kunna arrangera igen
Material

Stefan och Erik har fixat baklampan på släpet efter Bjuröklubb och besiktat släpet,
kompressorer skall det bytas filter på till våren och den stora skall flyttas till lokalen,
regulatorer att skall på service till Sport och Dyk i Lyckseleunder nästa budgetår .
Klubbstugan Stora Renöra
Detta år har Renöra utnyttjats frekvent tack vare det fina vädret. Renöra har besökts vid ett
stort antal tillfällen av olika medlemmar under sommaren som solat, badat, grillat och nyttjat
stuga och bastu. Det har vid dessa tillfällen ofta varit andra båtar på plats för att avnjuta
ställets atmosfär och möjligheter. Renöra är även utanför medlemmar i PSDK välbesökt och
dess faciliteter uppskattas av båtmänniskor som stannar till både korta och längre stunder.
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Som tidigare år är bryggorna upptagna och Renöra är redo för vintern.
Internet
Hemsidan, www.psdk.se , har uppdaterats sporadisk då få aktiviteter har genomförts
PSDK finns även på Facebook där aktuella dyk och andra frågor har lagts ut.
Ekonomi
Årets ekonomiska resultat var -11 594,25 Kr. då nästan all verksamhet har legat nere
Bidrag
Sussi har fått in bidrag till kanalsimmet i höst
30 000kr från 30/30 fonden utdelningen spelades in och kan ses på
https://www.3030.se/vinnare
15000 från kommunen villkorat så det går till medaljer och badmössor märkta med 400 år
Från sparbanken nord får vi 10 000
Verksamhetsberättelsen sammanställd av, Johan Fjellström, som riktar ett tack till PSDK:s
medlemmar och styrelse för alla erhållna fakta och upplysningar.

Piteå 2020-12-05 Johan Fjellström

Sidan 6

