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Forrige lørdag var det duket for jubileumsfest i Dal grendehus.
I 1966 ble Eidsvoll dykkeklubb startet opp av Olav Stein Vandvik og Johannes Bøhn. Da var
de 17 medlemmer, hvor tre av dem var kvinner. Nå 50 år senere stiller klubben fortsatt sterkt
med over 100 medlemmer.

MANGE AKTIVE
Medlemmene møtes ukentlig for både fridykking og undervannsrugby. Med treningstid i både
Eidsvollhallen og på Råholt bad, får man nok av mulighet til å teste dykkeutstyret.
Gjennom alle disse årene har det vært aktive dykkere i klubben og de har epokevis drevet med
forskjellige aktiviteter.

- En periode på slutten av 80-tallet var undervannsorientering det store.Vi har fortsatt en løype
i Rødvika. Den blir lite brukt nå, men de som er spesielt interesserte bruker den innimellom.
- Til sommeren skal vi ha et uoffisielt mesterskap, sier Erik Borander som har vært medlem
av klubben siden 1982.

HJELPER TIL
Gjennom tiden har dykkeklubben bidsrattlokalt med sine ferdigheter.
- Vi har hjulpet til med det vi kan lokalt. Vi har vært behjelpelig med søk og om det har vært
nødvendig, hjelp med båtbrygger og sånne ting, forteller Borander og Aud Vandvik.
Vandvik er datteren til Olav Stein Vandvik som opprettet klubben i 1966.

HOLDT DET GÅENDE
- Jeg har vel fulgt klubben siden da, men jeg tok ikke dykkesertifikatet før i 1978, forteller
hun.
Eidsvoll dykkeklubb er en av de få dykkeklubbene som har vært aktive i så lang tid.
- Det er en god prestasjon. Det må vi takke alle ildsjelene opp gjennom årene for.

I DAG
- I dag er vi 107 medlemmer. Både store og små. Ikke alle er like aktive, og vi ønsker flere
velkommen til oss, sier leder i klubben, Geir Wennevold.
Svømmekunnskapene til dagens barn er ofte et tema.
- Norske barn er ikke gode nok til å svømme.
Lederen påpeker at det å slå seg med i dykkeklubben kan være en god idé.
- Her lærer man seg å bruke lungene og mestre vannet. Man utfordrer seg selv og en blir etter
hvert dyktig på å takle det våte element. I tillegg har vi mange morsomme aktiviteter som er
motiverende.

DYKKER PÅ MINNESUND
Dykkeklubben har et samarbeid med Mjøssamlingene og dykker ofte på Minnesund.
- Ellers så benytter vi oss av muligheten til å bruke Oslofjorden, sier Wennevold.
Klubben prøver også å få til to klubbreiser i løpet av året.
- Vi prøver å komme oss til vestlandet et par ganger i året. En tur på våren og en på høsten.
Der er det fint å dykke.

MIMRING
Lørdag var klubben samlet på Dal grendehus for å feire jubileet. Både gamle og nye
medlemmer var på plass.
- Dette er en stor dag for oss. Vi er nok den mest etablerte dykkeklubben på Øvre Romerike
og det er vi så stolte av. Det er klart det må feires, avsluttet lederen.

