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Introduktion
Undervandsgruppen i Strandby Sejlklub skal fungere samlingspunkt for selvorganiserende undervands- og 
dykkeraktiviteter i Strandby med udgangspunkt i klubbens lokalitet og faciliteter. Vi vil aktivere eksisterende 
undervands-intereserede klubmedlemmer og medvirke til at hverve nye medlemmer til klubben – 
medlemmer der aktivt bakker op om vores værdier og klubliv.  

Formål 
• At fungere som samlingssted for undervandsinteresserede blandt medlemsskaren i Strandby Sejlklub
• At skabe rammerne for at medlemmerne selv arrangerer aktiviteter, ture og eventuelt kurser - 

primært med udgangspunkt i nærområdet 
• At sikre tids-aktuelle, spændende og relevante aktiviteter for medlemmerne af Strandby Sejlklub 
• Sikre gruppens dykning foregår under trygge og sikre rammer 
• Med udgangspunkt i medlemmernes egne interesser og arrangementer at skabe rammer for en vifte 

af undervands-relaterede aktiviteter - f.eks. fridykning, apparatdykning og UV-jagt 

Forslag til aktiviteter i gruppen
• Ture, korte og længerevarende, afhængigt af medlemmernes ønsker og færdigheder
• Dykkerbane, dykker-seværdigheder, faste bundtov
• Ture kan arrangeres af gruppen selv eller i samarbejde med andre klubber eller dykkercentre
• Deltagelse i vedligehold af infrastruktur og faciliteter 
• På sigt: Formidle uddannelse og kurser i samarbejde med dykkercentre eller dykkerklubber
• På sigt: Sikre lokal luftpåfyldning af dykkerflasker i Strandby (evt. med salg til besøgende i havnen)

Krav og forventninger til medlemmerne
• At tage initiativ til aktiviteter som offentliggøres på klubbens hjemmeside og gruppens sociale medie
• At støtte op om klubbens og gruppens arrangementer (ikke mindst de fælles arbejdsdage)
• At medvirke til fornyelse og vedligehold af klubbens udstyr - specielt det der anvendes af gruppen
• At aktivt medvirke til at hverve yderligere medlemmer til gruppen og klubben
• At faciliteter der bruges efterlades i klargjort og rengjort tilstand

Udstyr
• Undervandsgruppen kan - efter aftale - låne udstyr hos juniorafdelingen - fx. jolle, RIB og omklædning
• På sigt: Gruppen ønsker på sigt at anskaffe og drifte kompressor til flaskepåfyldning

Kommunikation
• Aktiviteter publiceres på klubbens hjemmeside (www.strandbysejlklub.dk)
• Yderligere oprettes et kommunikations-forum på et socialt medie (f.eks facebook) 

Organisering 
• Gruppen er formelt organiseret som et udvalg i Strandby Sejlklub 
• Medlemmerne selv-organiser de aktiviteter der ønskes , f.eks:

• Aftale / arrangere med eksterne aktører (fx. Carlsens dykkercenter) 
• Egenhændigt tage initiativ  til arrangementer, publicere indbydelse og afholde arrangement

Øvrigt
• Deltagere i gruppens apparat-dyknings aktiviteter kan være dykkere der er certificeret af SSI, PADI, 

CMAS eller andre med tilsvarende sikkerhedskrav 
• Medlemmerne skal til enhver tid anerkende og dykke i forhold til gruppens sikkerheds- og 

alarmerings-instruks 
• Gæster (der ikke er medlem af klubben) kan i begrænset omfang inviteres med på ture. Dog vil der i 

det tilfælde tillægges et ekstra deltagergebyr på XX% af et klub-års senior-medlemsskab
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