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Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
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Der blev ikke afholdt årsmøde i Sportsdykkereafdelingen 2020 på grund af
omstændighederne med COVID-19

Året 2020 har været specielt udfordrende - ikke kun pga. COVID 19 som har haft
indflydelse på vores aktiviteter men også pga. den midlertidige lukning/renovationen
af Bellahøj svømmestadion.
Vi har (med hjælp fra PI) kunnet leje os ind i Gentofte svømmehal og har næsten
samme antal sv. hals timer til rådighed som på Bellahøj. Det giver et pres på vores
økonomi, men hjælp fra PI gør det muligt.
COVID 19 har i perioder lukket UV-rugby træningen helt eller begrænset antal af
personer der har kunnet deltage i træningen.
På trods af det har vi haft nogle forrygende træninger med fuld kapacitet og selvsagt
høj intensitet. Vores konkurrence på nationalt plan har ligget stille, men det lykkedes
at gennemføre DM slutspil for sæson 2019/20 her i efteråret / forsinket et halvt år.
Vi sluttede endnu engang på en fjerde plads.
På medlemssiden har vi ikke været påvirket af COVID-19 og ligger stabilt omkring 45
medlemmer. Vi må dog indse at gennemsnitsalderen er stigende og har derfor
startet et initiativ til at få flere spillere til holdet/flere medlemmer til klubben.
Initiativet går i sin enkelhed ud på at starte et begynderhold - kun med nye spillere
og med separat træningstid som indslusning til de mere erfarne spillere. I kort som
en prøvetid, men når de starter på de egentlige hold så kræver det tilmelding (i.e. et
par "prøvetimer" og derefter medlemskab. Det er foreløbigt en succes - men i
skrivende stund hårdt ramt af corona opbremsningen her i december - vi havde nået
3 prøvetimer med deltagelse af ca. 10 pr. gang da....... Vi håber og forventer det
bliver lige så godt når restriktioner lempes og vi kan komme i gang igen. Vi har
positive forventninger omkring medlemstilgang på baggrund af dette initiativ.
Udover det så har de manglende aktiviteter en positiv påvirkning af økonomien
forstået på den måde, at vi ikke har de samme udgifter til rejser som ved normalt
aktivitetsniveau. Vi har igangsat en proces med opfriskning af spiller udstyr - hætter,

badebukser og kamptrøjer i klubfarver - den største udfordring er kvalitet og vi har
ikke travlt, da det er en større mængde udstyr vi mangler.
I jagten på et godt tilbud på spillerdragter kom en af
klubbens spillere forbi dette:

Vores svømmehals situation er fortsat usikker, idet de
nyeste informationer omkring hvornår Bellahøjbadet igen er
klar, lyder på maj 2021 og så er den sæson jo gået, men
forhåbentligt vil den næste sæson så kunne afvikles under
mere normale forhold såvel af hensyn til Svømmehal og
COVID-19.
På trods af alt har vi faktisk haft et rimeligt godt år og vi
holder fortsat fanen højt.
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