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Medlemsmøter første onsdag i
hver måned  klokken 19:00 i
klubb-lokalet hos Holtan Last i
Stanseveien 10 på Kalbakken.

Klubbstyre:
Leder: Harald Pedersen
Øk.ansv.: Steven. D. Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Derek K. Strachan
Akt.leder: Geir O. Karhs
Styremedl.: Geir Langeland
Varamedl.: Jostein Stø

Redaksjonskomité:
Curt Jacobsen og Asbj. Arnestad

Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer
for bruk på helgeturer. Om du
trenger utstyret, henvend deg til
materialforvalter, tlf. 905  07 180.
Pris båt/presse: 150 kr. pr. dag/
300 kr. pr. helg/1000 kr pr uke pr
enhet.
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Romsås Bad

Juleavslutning
onsdag 7. desember

Vi serverer tradisjonen tro
gløgg og pepperkaker.

Geir O. Kahrs, mob. 901 28 175
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Høstturen til OSDK skulle gå til
Solplassen camping ved Stavern
som ligger ca. en mil syd for Larvik.
Alle kom ned i løpet av kvelden og
to stykker kom litt senere enn
andre. (Hvem kan det være?) Da

de to siste kom var det klart for
felles bespisning som vanlig på en
høsttur. Så var det reker og loff.
Mens vi satt og spiste gikk praten
lett rundt bordet om hvor vi skulle
dykke neste dag. Det var meldt stiv

kuling på Svenner Fyr.
Neste dag kom og da alle hadde

spist frokost var det å få ribben på
sjøen og komme seg ut til Svenner.
Værmeldinga hadde ikke tatt feil
og det VAR stiv kuling. Men med
den fine båten vi har kom vi oss til
Svenner etter å krysset sjøen flere
ganger.

Da vi omsider kom ut til Svenner
fyr var det å finne seg et dykkested
på lesiden. For oss så var det på
sør-vest siden og det passet oss
fint, for der er de beste dykke-
stedene (etter min mening). Etter
dykket var det å få i seg litt mat og
det ble gjort inne på selve Svenner
Fyr. Det var surt og kalt ute, så
Alise og Håvard sto over det andre
dykket på lørdagen og da måtte
de TØFFE dykkerne ta andre
dykket - altså Geir L, Hans Petter
og meg.

Andre dykket ble på samme
sted, men vi svømte motsatt
retning i forhold til første dykket.Da
vi kom opp etter andre dykket var
det å få hentet Håvard og Alise. På

Høsttur til Solplassen Camping



Jólebord

veien tilbake til Stavern var ikke
været blitt noe bedre. Men Derek
fikk oss hjem igjen mellom bølgene
som var 3-4 meter høye (hvis ikke
høyere også).

Vel tilbake til hyttene kom May
og Nina fra en gåtur i Stavern
sentrum. Rene og Yvonne tror jeg
hadde kost seg på hytta hele
dagen. Men når alle hadde kommet
seg på plass, hadde vi en
kjempestund der nesten alle
voksne satt ute og koste seg med
en liten knert og en øl.

Men mat må man ha. Så på
hytta vår ble det Taco som passer
for nesten alle (Nina. Harald. May.
Hans Petter. Rene og Yvonne)
Hva de spiste på den andre hytta
er jeg ikke sikker på. Etter alle
sammen hadde spist middag
samlet vi oss på en hytte og hadde
en kjempehyggelig lørdagskveld.

Søndagen kom og turen bar
igjen ut til Svenner Fyr, men vinden
var nesten like sterk som sist. Den
hadde dreid litt på seg til mer østlig
vind (tror jeg) og vi måtte derfor
dykke på vestsiden av Svenner
Fyr. Det ble også et flott dykk.
Alise måtte stå over da hun ikke
fikk utlignet. Vi ble derfor en gruppe
på fire dykkere som igjen fikk et
kjempedykk.

På alle tre dykkene vi hadde vi
fin sikt og behagelig temperatur i
vannet  med en del liv, men riktig
nok ikke det beste jeg har vært
borti. Da vi kom til båten igjen var
Derek og Alise klare til å komme
seg tilbake da det hadde begynt å
regne. Den verste vinden hadde
da gitt seg.

Vel tilbake til Stavern var det å
få båten på hengeren igjen og
komme seg tilbake til hytta å få
spist litt mat, få pakket og kommet
seg hjem.

Tusen takk for en hyggelig tur
igjen til Alise, Geir L, Derek,
Håvard, Hans Petter, May, Rene,
Yvonne og Nina.Det var egentlig
meningen at også Steven skulle
være med, men han ble dessverre
syk. Han kommer sikkert sterkere
tilbake.

Harald. Fortsettes på neste side.

Vår trofaste båtmann, Derek.

Igjen møttes en gjeng OSDK-ere
på Stortorgets Gjæstgiveri i Oslo
sentrum for å feire denne hedenske
høytid, se sitat nederst i artiklen.

Tradisjonen er etterhvert
gammel, også i OSDK regi, og
ganske seiglivet må man si. Dette
skyldes nok mer den gode mat og
drikke enn høytidens budskap,
hvadenten man går i kirke eller
står og uler i skogen sammen med
sine trosfæller.

Jeg tenker med gru på Dagfinn
Høybråten som kirkeminister og
hva han kunne avstedkommet, om

vi skulle feire i hans ånd!
Uuuuaaahhh!

Heldigvis fikk han ikke
innflytelse på det, men klarte å
innføre en røykelov, som alle
tilsynelatende har forsonet seg
med. Den skal han ha! Som røyker
er jeg paradoksalt nok enig med
ham. Det er visst første og eneste
gang.

OSDK-erne hadde lommene
fulle av penger og det bli spist
både forret, hovedrett og dessert
av flere + den obligatoriske kaffe

Klubbens nyeste medlem, Patricia, hadde kjæresten, Patrick, med.



DYKKING/
AKTIVITETER
Meld fra til klubbens aktivitets-
leder hvis du planlegger å dra
ut å dykke. Kanskje noen har
lyst til å bli med!

Ring aktivitetsleder Geir
Karhs, mob. 901 28 175 om
tid og sted.

Ring også aktivitetsleder/
dykkeleder om eventuelle
spesielle ønsker eller forslag.

Desember/januar
Onsdag 7. des.. kl. 19:00
Medlemsmøte på Holtan
med gløgg og pepperkaker
Geir Karhs, 901 28 175

Søndag 11. des. kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175
Geir O. Kahrs, 901 28 175

Søndag 25. des. kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175

Lørdag 17.. des. kl. 11:00
Nærmere infor på mail.
Juledykking
Harald Pedersen, 977 45 008

Onsdag 4. jan. kl. 11:00
Medlemsmøte på Holtan
Geir Karhs, 901 28 175

Søndag 8. jan. kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175

Søndag 22, jan. kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175

og cognac. Julegaverne blir nok
små i år (også).

Etter tre timer på restauranten
vandret vi etter forslag fra vårt nye
svenske medlem, Patricia, ned til
Café Sjakk Matt på Vika. Her er de
ikke så kresne med klientellet, så
alle kom inn og ingen ble kastet ut
senere heller, utrolig nok.

Tiden gikk som vanlig med skryt
og drikking, men det var også et
par forsøk på fornuftige samtaler.
Dette gikk naturligvis ikke særlig
bra. Jeg tok en tur utendørs for å
røyke i blant og ikke minst hvilte
ørene.

Patricia hadde sin svenske
kjæreste med, Patrick Lord, eller
var det Lord Patrick? De hadde en
avtale med noen venner som
etterhvert dukket opp. Dene ene
var bare 34 år og av hunkjønn, noe
som fikk de mest trøtte av våre
mannlige medlemmer til å skjerpe
seg, underlig nok uten sure miner
fra deres hustruer. De har vel gitt
opp!

Fin jente, som spanderte
Gammel Dansk. Sjælden opp-
levelse å bli påspandert drikke som
hankjønn, spesielt når man er 30
år eldre. Vel, Vera, som hun heter,
er fra Litauen og der har de sikkert
andre tradisjoner enn i Norge, hvor
gutta kommer hjem fra byen alene
og blakke. Klubbens enslige menn
burde vurdere en helgetur til
Litauen. Det er visst fint å
julehandle der.

Etterhvert gikk det nok opp for
Vera at vi var gamle og hun fortsatte
ut i natten. De overmodige

medlemmer, som sikkert ville
imponere den mye yngre gjest med
uhemmet inntak, var nå i
alkoholdens voll og skjønte ikke at
de burde dratt hjem, så de fortsatte
med å helle innabords. Heldigvis
sto det en lysmast utenfor caféen,
som flere hadde stor glede av mens
vi ventet på drosjen omkring kl.
1.30.

Jeg hadde ladd meg overtale til
å reise sammen med Nitte-
dølingene, 4 stk., altså 5 stk. inkl.
meg, for dette ville ikke bli dyrere
enn å ta buss ble jeg fortalt, og i
tillegg behøvde jeg ikke ta den
mye tidligere T-bane hjem.

Dette synes jeg var en god idé
inntil 3 av Nittetullingene hoppet
inn i drosje og dro avgårde, for der
var bare plass til 4. Terje, som er
en hensynsfull mann, ble ikke med
dem selvom det var plass og jeg
var den eneste der bare skulle til
Grorud.

Vi endte altså med to drosjer,
hvilket vil si dobbelt så dyr
hjemtransport som forventet! Men
ikke nok med det, Terje jeg betalte
halvparten! Hva skal man med
fiender med slike venner?

Jeg gleder meg allerede til neste
års jólebord, hvor jeg skal ta hevn!

Curt

Sitat: Ordet jul er historisk en felles
nordisk betegnelse på den norrøne
midtvinterfesten Jólablot, som ble
feiret rundt midtvintersolverv. Med
god mat og juleøl skulle solas
tilbakekomst og gudene hylles.

Ordentlige damer drikker sjampis.




