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Skeppis Ansvarig 

 

Klubbens målsättning är att det skall finnas en eller flera ansvariga på Skeppis varje helg 

(lördag-söndag) under juni-augusti för att ge våra medlemmar möjlighet att dyka och ha 

tillgång till vårt klubbhus i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Att vara Skeppis ansvarig innebär att man är den/de personerna som ansvarar för att 

Skeppis är öppet. Man är alltså på plats under avsett datum och håller kontakt med övriga 

medlemmar som vill komma ut till Skeppis, samt hämtar upp dessa vid bestämd tid på 

högskolan med antingen Tea eller Oxen. 

 

Klubbens mål är att alla båtförare har var sin ansvarshelg under säsongen. Vill och kan man 

får man gärna ta fler helger. Det kan hända att personer som inte är båtförare vill ha en 

ansvarshelg. De personerna är då tydliga med att gå ut med information om att dom ej 

kan köra Tea och inte kan agera båtförare vid dyk. Oftast finns en båtförare på plats som 

kan hjälpa till och arrangera klubbdyk och detta kommer tydligt framgå i de evenemang som 

skapas på vår Facebook-sida. Denna uppdelning innebär att arbetet att vara 

Skeppisansvarig inte blir så stort för en enskild person utan att vi istället hjälps åt och 

underlättar för varandra och skapar förutsättningar att hålla Skeppis öppet på 

helgerna vare sig det sker dykning eller ej.  

 

Att vara Skeppis ansvarig innebär inte att det är den personen som ansvarar för allt ute på 

Skeppis. Klubben ställer inga krav på att personen skall agera dykledare, fylla flaskor eller 

plocka undan/städa efter alla ute på Skeppis. 

 

Skeppis ansvarig ansvarar för att allt på “Checklista innan hemfärd från Skeppis” blir gjort 

innan avslut på helgen. Det är gemensamt ansvar för alla som vistas på Skeppis att hjälpa 

till att checka av listan. 

 

Båtförare 

 

Båtföraren bestämmer tillsammans med dagens dykare vilken plats som passar bra att åka 

till. Man anpassar platsen efter väder och vind men också efter dykarna och båtförarens 

erfarenheter. Båtföraren har alltid sista ordet om den tycker att vald plats verkar bra, och att 

båtföraren känner sig trygg med det. Klubben ställer inga krav på att båtföraren måste köra i 

dåligt väder, mörker eller liknande. Utan det är båtförens egna ansvar att känna av och 

bestämma själv.  
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Städ 

 

Varje person ansvarar själv för att städa undan efter sig och att tand hand om sitt skräp efter 

vistelse på Skeppis. Har man varit där med flera andra kan man gemensamt bestämma vem 

som ansvarar för att ta med sig skräp/pant/tomflaskor med mera. Det är också gemensamt 

ansvar att se till så att utedasset/förbrännings toan fungerar som det ska och behövs det 

göras rent/tömmas hjälps man åt och delar upp så att inte samma person behöver göra 

detta varje gång. 

 

Se separat “Checklista innan hemfärd från Skeppis” 

 

Dykning 

 

● All dykning skall ske i enlighet med SSDF och CMAS standard, inga dekompressions 

stopp skall planeras i den normala dykverksamheten. (Om tillräcklig utbildning finns 

hos dykarna är detta ok) 

● Samtliga deltagare skall vara medlemmar i en SSDF ansluten förening. Dykare som 

ej är medlemmar i SSDF ansluten förening ska uppvisa bevis på dykförsäkring. 

● Om möjlighet bör en dykledare medverka vid dykutfärderna. Om INTE är det 

dykarnas ansvar att meddela annan person som är närvarande under dykutfärden, 

tex båtföraren, om VAD som gäller angående säkerhet. Ex när man skall larma 112 

om olyckan är framme.  

● Dykprotokoll ska fyllas i vid samtliga dyk där man anger dykpar, dykdjup och dyktid 

till ytorganisationen. Dessa tider ska respekteras av dykarna. Om man ser att tiden 

av någon anledning inte kan hållas ska D-SMB skickas upp av båda personerna i  

dykparet och detta ska vara förankrat med dykledare, båtförare eller annan person 

som tillhör ytorganisationen innan dyket påbörjats.  

 

För att anmäla sitt intresse att ha en ansvarshelg och/eller vara båtförare, kontakta 

Rickard Larsson som har ansvaret att koordinera detta:) Telefon 070773 67 84 

 

 

Välkommen till Skeppis! 
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