
Årsberetning for                                                       

Moss Undervannsklubb 2015 
 

Styrets arbeid: 
Det er gjennomført 7 styremøter i 2015. 

Årsmøtet ble avholdt 13 Februar 2015 
 

Medlemmer pr. 31.12.15: 
Antall medlemmer totalt    : 127 

Antall AKTIVE    :   66 

Antall NITROX      :     9 

Antall JUNIOR       :     8 

Antall PASSIVE     :   19 

Antall FRIDYKKERE          :   25 
 

Dykking: 
Årets dykker ble Lars Forfang med 31 dykk. 

Totalt har det blitt gjennomført 73 dykk i klubbregi og totalt 506 loggførte dykk. 
 

Kråka: 
Det ble ikke godkjent flere båtførere i 2015. Kråka ble ikke brukt så mye som ønsket. 
 

Knurr: 
Knurr ligger ved klubbhuset, og har vært lite benyttet i 2015. Løsning som forenkler opptak er i gang. 
 

Klubbhuset:  
Klubbhuset har blitt lånt ut ved flere anledninger som har gitt klubben noe i kassa.  

Ingen store endringer på klubbhuset i 2015. 
 

Kursing og foredrag: 
Det har blitt holdt flere kurs og foredrag på MUK i 2015.  

Fridykkerkurs med deltagere fra brannvesenet i Moss. 

Foredrag om Nordvard. 

Det er åpnet for dykking på Nordvard men med noen begrensninger. 
 

Norges Dykkeforbund har besluttet å utvikle et redningskurs for fridykkere basert på tilbakemelding fra 

Mosseregionens Interkommunale brann og redningsvesen og erfaringene fra kursene de har hatt hos MUK. 
 

Samarbeid med Dykkerhuset: 

Det har blitt inngått en ny samarbeidsavtale mellom MUK og Dykkerhuset i 2015. Samarbeidet fungerer bra 

og alle medlemmer med Aktivt eller Nitrox fyller «gratis» luft både på klubbhuset og hos Dykkerhuset. 

Dykkerhuset har gjort en avtale med Norges Dykkeforbund, som gjør at det blir et skifte fra PADI til 

CMAS. Dette skiftet innebærer også at det kan ligge en del penger i avtalen for Moss Undervannsklubb sin 

del.  Alle Dykkerhuset har på kurs, som har naturlig tilhørighet i vår region, blir nå innmeldt i klubben. 

Dette kan innebære en økning i medlemsmassen på 40-60 personer. 

 

 

 

 

 

 



Klubbaktiviteter:  
 Aktivitetsnivået i klubben er økende, noe som øker kravet til styret, komiteer og aktive medlemmer. 

Med flere aktive dykkere blir dykkeleder-rollen skjerpet, og det er større krav på variasjon i 

dykkingen. En kravliste til dykkeledere er utarbeidet og terminliste for første halvår er utført for 

2016. Vi håper økningen på klubbdykk fortsetter i 2016. 

 Noen av aktivitetene som ble satt opp er gjennomført mens andre utgikk. (Rekeaften for å nevne en). 

Torsdagspils bytter navn til Dykkepils da det ikke skal være fast torsdag. Sosiale tiltak utenfor 

ordinær dykking anbefales å videreføres da det skaper en god uformell arena for klubbens 

medlemmer. 

 KIDS CAMP for barn ble arrangert på Tronvik helgen 2-6 juli. Overnatting på klubbhuset med 

ansvarlige foreldre til stede. Det var liv på klubbhuset ut til de sene timer. Totalt deltok 7 barn. Det 

ble gjennomført klubbdykk fra båt og land ved Tronvik, Gullholmen og vrakdykk på Denofa 13. Det 

var også knallvær denne helgen og tilbakemeldingene har vært strålende. Ansvarlige for 

arrangementet var Moss Undervannsklubb, og Sylvia Kaufmann og Helge Kinderås fra DGF. En stor 

takk til Lars Forfang som holdt fortet på klubbhuset denne helgen. 

 Divers Night. Ble avholdt 7 november 2015. 20 dykkere i vannet kl 20:15, ikke ble ny rekord. 

 Blått flagg-dag på Tronvik i regi av Moss kommune. Klubben deltok med dykkere og akvariet i 

sensommer varmen. Fornøyde barn og voksne kom innom. 

 Kanalrydding gjennomført i år også. Vi skal organisere dykkingen litt annerledes til året med å 

forberede oss litt. Allikevel kom det mye søppel opp, verdt å nevne: Kassaparat, Cashguards og 

piano (!). 

 Kiwianis dagen i Nesparken gjennomført far og sønn Elstad viste seg frem og ga ungene en våt 

overraskelse. Varm dag. 

 UV fotokveld ble avholdt og presentert av Kim Foss Pedersen. Meget godt innlegg. 

 Klubben har hatt tilgang til svømmehall hver søndag hele året med unntak av sommermånedene. Her 

har det foregått bassengtrening, fridykkerkurs og generell plask og lek. Gjennom året har det vært 

mange badende, store, som små, hvorav majoriteten er under 19 år. Bassenget ble også i år besøkt av 

to dykkenisser som delte ut godteri fra bunnen av bassenget til de fridykkende barna. Stor suksess 

med Nissedykk. 

Det har deltatt: 243 voksne, 180 barn (under 16 år) totalt 423 badebesøk i Mossehallen 2015.  

 Ingen hendelser/ulykker har oppstått i klubben i 2015. 

 MUK  medlemmer (Runa Lutnæs og Laila Løkkebergøen) er fortsatt engasjert i NDF. Dan Kåre er 

komitemedlem for rydding under vann-prosjektet. 

 Representanter fra Moss Undervannsklubb i NM i undervannsfoto var Kim Foss Pedersen (med 

Cathrine Jægerud som assistent/modell) og Petter Schmedling. Petter tok 1 plass i vidvinkel uten 

dykker og totalt 4 plass, mens Kim kom på 12 plass totalt.  

 Dykketur til Kirkenes. 7 fra Moss undervannsklubb og Anne Marie kona til Fredrik Steffens reiste til 

kirkenes i september. Fikk låne huset til fam. Steffens. Anne Marie stilte opp med frokost og middag 

alle dager. Kjempe tur med både dykk fra båt og land. Fly og båtvrak dykking. Kongekrabbe middag. 

Gjentagelse ønskes på det sterkeste. 
 

Styret ønsker med dette å takke alle trofaste medlemmer og samarbeidspartnere for innsatsen i 2015. 
 

11 Februar 2016 

Nestleder 

Rune Orderud 

 

 
 


