
Medlemsmøter første onsdag i hver
måned  klokken 19:00 i  klubblokalet
i Tante Ulrikkes vei 10 C på Stovner.

Badet: Klubben disponerer Romsås
Bad en gang i måneden. Se
annonsen på baksiden.

Klubbstyre:
Leder: Cato Eik
Øk.ansv.: Sverre Tveit
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Derek Strachan
Akt.leder: Jostein Stø
Styremdl.: Terje Lorentzen
Varamedl.: Sven-Erik Johansen
Varamedl.: Bjørn Rummø

Redaksjonskomité:
Hans Petter Widerøe, Curt Jacob-
sen og Asbjørn Arnestad

Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer for
bruk på helgeturer. Om du trenger
utstyret, henvend deg ti l
materialforvalter, tlf. 905 07 180.
Pris båt/presse: 75 kr. pr. dag/150
kr. pr. helg/500 kr pr uke pr enhet.
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Oslo Sportsdykkeklubb
Postboks 58 Romsås,  0907 Oslo

http://www.osdk.net
Bankgiro: 7076 05 42316

Kr. Himmelfartstur til
Portør 28. mai - 1. juni

Nå er tiden inne for å begynne å
tenke på klubbens neste tur, hvis
du skal være med.

Været kan være veldig bra på
denne tiden og det er ikke så dumt
å pakke med kortbuksen.

Det er i år booked tre hytter og
disse har tilsammen plass til  ca
20, så vær rask med å bestemme
deg.

Påmelding
Påmelding  til Curt Jacobsen, tlf.
22 16 16 09 (privat) eller  mob.
901 07 255 eller senest på
medlemsmøtet  7. mai .

Hvis du vil være helt sikker på å
få på plass bør du etter bekreftet
plass fra Curt sette inn penger på
klubbens konto:

7076 05 42316

Pris
Prisen er 150 kr pr. person pr. over-
natting. Dersom man reiser
onsdag kveld med retur søndag
kveld vil dette altså bli 600 kr. For
de som skal jobbe fredag er det
fullt mulig å komme ned på kvel-
den. Bare husk å si ifra om dagene
du ønsker å delta.

Hyttene
Sengene er utstyrt med dyne og
pute. Ta derfor kun med trekk eller
sovepose.

Det er kjøleskap og komfyr i
hyttene, og ekstra frysekapasitet
er tilgjengelig etter avtale med hyt-
teeier. Husk å ta med slynge!

Luftfylling
Dette koster som vanlig 40 kr per
flaskesett, eller 10 fyllinger for kr
300 ved bruk av luftfyllingskort.

Båtpriser
Kr 30 per person pluss bensin og
olje. De fleste turer ligger på ca. kr.
50.

Veibeskrivelse
Følg E18 forbi Larvik og over Bre-
vik-brua. Noen få kilometer etter
avkjøringen til Kragerø tar du av
mot Sannidal. Etter kort tid kom-
mer du til et kjøpesenter. Ta til
høyre mot Stabbestad (Rv 351)
og fortsett i ca. 3/4 time. Skiltet til
Portør kommer ganske brått - så
følg med! (Det er en matbutikk på
høyre side og en bensinstasjon
på venstre side av veien).

Curt

Logo på RIBen
Fredag 14. og  fredag 28. februar var det dugnader på klubbutstyret.
Det ble lappet og limt og Christin hadde i  forveien skåret ut
bokstaver og dykker i materialet som Sverre hadde kjøpt inn. Dette
ble limt på båtsidene,
slik vi også hadde på
den svarte Achilles,
som Eddy kjøpte.

Når du leser dette
har det vært enda en
dugnad for å klargjøre
utstyret for påsken,
samt lime logo på den
grå båten også.

Er den ikke fin?



OBS! Påmelding til søndagsdykk bør skje før lørdag kl. 12.

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 Jostein

Stø, tlf. 907 63 374 om tid og
sted.

Ring også aktivitetsleder/dyk-
keleder om eventuelle spesielle
ønsker eller forslag.

-

Søndag 30. mars
Søndagsdykking.
Sverre Tveit,
mob. 920 38 902

Onsdag 2. april kl. 19
MEDLEMSMØTE
Info om påsketuren
Jostein Stø
tlf. 907 63 374

Søndag 6 april
Søndagsdykking.
Cato Eik, tlf. 31 28 22 02
Mob. 482 77 090

Søndag 6 april
Badet kl. 16-17
Jostein Stø
tlf. 907 63 374

Søndag 13. april
Søndagsdykking.
Hans Petter Widerøe,
Mob. 415 68 328.

April/mai
Tirsdag 15. til søndag 20.
PÅSKETUR TILSVERIGE
Tanum Strand ved Grebbestad.
Jostein Stø
tlf. 907 63 374

Søndag 27. april
Søndagsdykking.
Jostein Stø
tlf. 907 63 374

Søndag  4. mai
Søndagsdykking.
Sverre Tveit,
mob. 920 38 902

Badet
Klubben leier Romsås Bad en eller to søndager hver måned t.o.m.
april og igjen fra oktober t.o.m. desember kl. 16-17 (18).

Medlemmer gratis. Pris gjester: Voksne/barn: 40,-/20,- pr. gang.

6/4 (1 time)

1. halvår: 6/4 (1 t)
2. halvår: 19/10 (2 t), 9/11 (1 t), 30/11 (1 t), 14/12 (2 t)

Kontaktperson: Jostein Stø, tlf. 907 63 374 eller
Tyrone Lovery, tlf. 22 29 53 95.

Nye medlemmer:
Vi har mottatt følgende
innmeldinger:

Ngoc Duy Hoang
Kleiva 5,
1476  Rasta
Tlf. hjem:  67 97 26 09
Tlf. mob. 971 11 577

Vi ønsker nye medlemmer
velkommen i klubben og håper
de vil delta aktivt i klubbens
arrangement.

Søndagsdykk
med Sjøtrollet
Steven ringte meg lørdag. Han
hadde lyst å bli med på
søndagsdykket. Han var
dessverre  den eneste som ringte,
så det ble ikke vurdert å ta med
RIBen, men på Dykkersport så vi
at også Sjøtrollet hadde
søndagsdykk - med fremmøte på
brygga i Drøbak kl. 11.

Vi bestemte oss derfor  for å
ringe å høre om det var plass: Vi
fikk lov å bli med og hadde en
skikkelig fin dag i godt selskap
med et fint dykk på den nordre
delen av Askholmene.

Sjøtrollet Dykkerklubb er også
nysgjerrig på våre aktiviteter,
spesielt de som går over flere
dager og vi ble enige om å
oppfordre våre respektive styrer
til å diskutere et samarbeid. Dette
har tidligere vært prøvd i
forbindelse med Akerøya, men har
desverre ikke blitt fulgt opp.

Ofte har det bare blitt dykking
fra land på søndagsdykk, hvor det
hadde gått an å bli med Sjøtrollet
(annen hver søndag). Det finnes
sikkert medlemmer i Sjøtrollet som
har lyst å bli med oss på
søndagsdykk med RIBen, når ikke
Sjøtrollet har søndagsdykk, og vi
har jo også som regel plass til fler
på overnattingsturene våre.

Ja, her er det muligheter!
Curt




