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Kallelse DK Juniordykarna 

Datum: 24e April 2017 
Tid: 18.30 - 21.00  
Plats: Olof Wijksgatan 6 

Närvarande: Simon Peterson, Per Olsson, Peter Jonsen, Nils Manne, Gabriel 
Manne, Stig Mattsson, Roger Olausson, Ann Sofie Nilsson, Johan Lindqvist 
och Oskar Strand. 

Dagordning: 

1. Val av justerare 

Ann Sofie Nilsson  

2. Godkännande av dagordning 

Godkännes 

3. SM 2017 

Vad behövs: 

• Hotellrum i Göteborg. Allt i Borås är taget av simmarna. Vi kollar på att boka 
Kvibergs Arenas hotell eller Vendelsbergs vandrarhem. På Kviberg kostar ett 
dubbelrum 995kr och ett fyrbäddsrum 1395kr (för en natt). Vi har preliminär-
bokar 30 sängar varav 3 är dubberöm. 

Hotell Panorama verkar ha bra priser och ligger centralt (eklandagatan). Det-
ta bör kollas upp. Här kostar tvåbäddsrum 1478 kr för två nätter 

Hotell bör vara klart när anmälan öppnar. 



• Transporter. Att hyra buss är enklast för atleter och funktionärer och blir i 
slutändan billigare än att åka kollektivt. Vi uppskattar att vi behöver buss för 
90 personer. För transport av funktionärer kan vi söka idrottslyftspengar 

• Middag Någon som håller i middag på lördagen behövs. Bor vi på vandrar-
hem är catering ett alternativ. Eftersom vi är såpass många är hotellrestau-
rang enkast.  

• Anmälan. Öppnar 1 Maj och är öppen månaden ut. Hotell- och transpor-
tanmälan ska också skickas ut. Om man vill ha nybörjarcoach ska detta 
vara med. 

ANSVARSOMRÅDEN: 

Sekretariatet, fotografi, löpare och zoner  - Simon? 
Säkerhetsansvarig - Stefan? 
Boende, transport och middag. - Ann Sofie kollar boende.  
Ljudanläggning - Valdemar Karlsson 
Byggnad av ramp. - Borås Stad. 
Prisutdelning, kommunikation- och mediastrateg samt speaker - Peter Boa-
vie 
Kommunikation och Hemsida - Gabriel  
Marknadsföring (tröjor och planscher m.m) - Peter, Agaton, Anna och Vilma 
Sponsorer och priser - Peter 
Medicinskt ansvarig - Vitus? alt. Sofia 
Arenaansvarig - Nils 
Mentor för nya tävlande (kanske ingår i Arenaansvarig)  
Domaransvarig - Peter Boavie  

• Personer som behövs under tävlingen: 26 st under fre. 34 st lör och sön.  

• Sekretariat 
• 13 Säkerhetsdykare,  
• minst 4 fotografer, 
• 2 löpare till kansliet  
• Domare (Peter Boavie sköter domarerekrytering),  
• 1 medicinskt ansvarig,  
• ev. 4-6 tidtagare till STA (kan vara säkerhetsdykare),  
• 2 som säkerställer säkerhetszonerna.  
• Säkerhetsansvarig. 



4. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag 

Sista träningen på Lundbybadet: 30e April 
Första träningen på Angered Arena: 7 Maj 
Sista träningen på Angered Arena: 18 Juni. 

Vi har gått ut med info på hemsida, facebook och i grupperna. 

De som behöver utrustning tar med den från Lundby sista söndagsträningen. 
Stig tar med övrig utrustning om det behövs. 

Hemsidan ska uppdateras angående hur vu gör med material. 

5. Medlemsfrågor 

Efter sommaren har vi en som vill byta till Valhalla. Vi tar det med henne. Hon 
tränar i Stigs grupp. Gabriel svarar på Facebook. 

6. Ekonomi 

SSDF betalar reseräkning för Dykmässan till Simon.  

7. Materiel 

• Nyinköp av dräkter. Dräkterna kostar 1285 kr för vuxendräkt och 1170 kr för 
barndräkt. Vi har tidigare sökt idrottslyft för 10 dräkter men är ej garanterade 
att få det igen. Vi tror vi får för åtminstone några. Vi köper framförallt små 
dräkter för att ersätta de gamla blå dräkterna. Vi köper 9 dräkter, 3 av varje 
modell.  

• Bokning av ribbåt. 18 personer har nu tillgång till båten. Vi lägger upp flik på 
hemsidan med förklarande text. Intresse om sjösättning och kurs. Simon skic-
kar länk.  

• Sjöisättning av ribbåt. Båten bör komma i i Maj. Vi kör en båtkurs och sjösätt-
ning kombinerat. Båten ska köras från Peter men där behövs inte folk. Bil 
med krok behövs.   

8.  Likabehandling 

Två kvinnor inbjudna i lägergruppen. 



9.  SSDF 

- 

10.  Hemsida 

• Uppdaterar ang. ribbåt 
• Posta om material inför Angered. 
• Gå ut med anmälan till SM. 
• Gör om www.fridykningssm.se  

11.Läger 

• Ungdomsläger med Vått69 - Vi tackar nej till förfrågan. 
• Djupläger 
• Instruktörsträffen - 19e och 20e Augusti. Planerar att dyka och planera.  
• Smögenläger - Planeringen är igång. Anmälan släpps nästa vecka. Lägret är 

2-3e september. Förlägret planerat för instruktörer den 1e September. 

12.  Arbetsgrupper 
Lägergruppen: - 

Utbildning: - 

Teoriutbildningen - Vi har inte möjlighet att hålla i en ny utbildning i höst.  

Säkerhet: - 

Tävling: - 

13.  Viktiga datum 

Sista träningen på Lundbybadet: 30e April 
Första träningen på Angered Arena: 7e Maj 
Sista träningen på Angered Arena: 18e Juni. 

14.  Övriga frågor 

Namngruppen - Christian, Maret och Valle är på. 
Uppdraget är ännu ej formulerat. - Simon och Ann Sofie formulerar ett upp-
drag. 

15.  Nästa möte 

18.30 - 21.00 23e Maj 2017 Svanebäcksgatan 35c 



  

…………………………………….  ……………………………………. 

Simon Pettersson   Gabriel Manne 
Ordförande   Sekreterare 

……………………………………. 

Justerare


