Dykkerafdelingens årsberetning 2017

Af Morten Rasmussen, formand
Formand: Morten Rasmussen
Næstformand: Anders Erbs
Kasserer: Lars Højberg
Sekretær: Jens Folke Kiilgård
Sportschef: UV-Rugby holdet lå ved udgangen af året som nummer 5 i kampen om at komme med til
slutspillet med forventning om at kunne vinde 4. pladsen tilbage og sikre deltagelse i

slutspillet til maj 2018 - Hvis det lykkes, vil det være første gang i de sidste mange år Fantastisk.
Da dykkeraktiviteten i klubben i 2017 fortsatte på samme lave niveau som de sidste
mange år, og da der ikke umiddelbart var udsigt til forøgelse af aktivitetsniveauet, blev
der gjort forberedelser til at afvikle klubbens lokaler i Kastrup Lystbådehavn i løbet af
2018.
Som nævnt så gik det rigtigt godt med UV-Rugby, som var klubbens vigtigste aktivitet i
2017. De gode takter fra sidste år fortsatte også i 2017. Lars Højberg fungerede med stor
succes som træner og hev det sportslige niveau op.
Der blev trænet i Hillerødgade svømmehal og i Bellahøjbadet, selv om der var en del små
problemer med svømmehallerne, så gik det rimeligt fint.
Træningsaktiviteten var fin med god deltagelse. Statistikken viste, at der i 2017 var flere
spillere, som deltog i træningen oftere, samt at gennemsnittet af spillere til hver træning
steg med ca. 15% - meget meget positivt og helt klart medvirkende årsag til årets fine
resultat.
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 Kåre og Lars er god til at holde gang i kommunikationen.
Den positive udvikling fra de sidste par år fortsatte i hele 2017, og sæsonens resultat vil
formentligt overgå mål og forventninger.

