Dykkerafdelingens årsberetning 2016

Afdelingsformand, Morten Rasmussen

Af Morten Rasmussen,
formand
Bestyrelsen bestod i 2016 af følgende medlemmer:
Formand, Morten Rasmussen
Næstformand, Anders Erbs
Kasserer, Lars Højberg
Sekretær, Jens Folke Kiilgård
Sportschef, Jens Højberg
Der var intet ændret i klubbens dykkeraktiviteter - de fortsatte også i 2016 med at være
på et meget lavt niveau.
Der var fortsat nogle få som var aktive, og der var fortsat den samme problemstilling
vedrørende muligheden for at kunne uddanne nye dykkere.

Beklageligvis så ville den spirende interesse for UV-jagt, som var på vej sidste år, ikke
rigtigt folde sig ud. Der kom ikke gang i noget klubaktivitet i løbet af 2016, vi håber på, at
de kommende år kan udfolde dette.
Som de sidste mange år var det derfor fortsat UV-Rugby, som var klubbens vigtigste
aktivitet.
Den nye turneringsstruktur, hvor vi spiller grundspil, og nu kun har 1 hold, viste sig at
være meget sund for vores klub, idet vi fik mere fokus og struktur på turneringskampene.
Der blev trænet i Hillerødgade svømmehal og i Bellahøjbadet, hvilket fungerede fint.
Træningsaktiviteten var fin med god deltagelse. Jonas oprettede træningsstatistik, og der
var flere af de gamle spillere, som til træning bød ind med såvel teori og praktisk træning,
hvilket alle nød godt af.
Til trods for at det gik ganske fint med den nye turneringsform, så endte sæsonen med, at
det ikke lykkedes at kvalificere os til DM slutspillet, men faktisk var stemningen ganske
god på holdet.
Indtil videre er første halvdel at sæsonen gået ganske fint, selv om vi ikke klarer os
særligt overbevisende ved elite cups, så har holdet har vundet 3, spillet 1 uafgjort og tabt
en kamp i 1. division, og det har givet en rigtig god positiv stemning på holdet.
Medlemstallet er fortsat rimeligt stabilt med lille udskiftning i medlemsskaren, det ser på
dette punkt ud ligesom de sidste mange år.
Kommunikation mellem medlemmerne foregår fortsat via facebookgruppen, og det
fungerer ganske fint, idet der er meget liv på gruppen, hvor der konstant opdateres
mødestatistik og resultater. Især Jonas er god til at holde gang i kommunikationen
Den positive udvikling fra sidste år fortsatte i 2016, men det gik ikke helt så hurtigt, som
jeg havde håbet, men det går helt sikkert i den rigtige retning.

