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

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

Klubbstyre:
Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Jostein Stø
Styremdl.: Grete Olsen Husø
Varamedl.: Cato Eik
Varamedl.: Ngoc Duy Hoang

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. 977 45 008.
Pris båt/presse: 75 kr. pr. dag/150
kr. pr. helg/500 kr pr uke pr enhet.

HØSTENS TURER

I forbindelse med årets krabbetur
helgen 9.-11. september tilbyr Tore
Linderoth  igjen innkvartering på
familiens hytte i Utgårdskilen på
Vesterøy. Det er plass til 10

personer, så du må være rask,
hvis du skal få plass.

Du kan melde deg på til Tore
Linderoth på mob. 934 22 058
snarest.

Høsttur til Struten Fyr
Årets høsttur går til et område som
vi har vært bare en gang før. Vi har
riktignok forsøkt oss med en
reprise, men den turen ble avlyst.
Området rundt fyret er spennende
og ligger akkurat så langt fra
Akerøya at vi skjelden drar dit.

Vi satser på flott høstvær og
fyret er nå bestilt til helgen 30.
september - 2. oktober. Det er 16

sengeplasser fordelt på fem
soverom i to hus.

Fyret er sparsomt innrettet, men
inneholder likevel det vi trenger for
en helg. Ta med sovepose og
varme klær.

Påmeldingsfrist onsdag 7.
september på medlemsmøtet.

Kontaktperson: Jostein Stø,
mob. 907 01 006

Struten Fyr

Krabbetur til Hvaler



Bogøyvær 2005

Fotos: Jostein Stø

OSDK-postens utsendte
medarbeider Jostein Stø
(Arkivbilde)

Tidlig lørdags morgen den 6/8
reiste vi åtte fra Osdk og to fra
Sjøtrollet opp til Bogøyvær. Vi
hadde fint vær på veien, og når en
ligger på hjul med Harald så går 60
mil fort.

På Bogøyvær var alt ved det
gamle, og vi delte oss opp slik at vi
ble fem på skolen og fem på huset.
De gamle var litt slitne etter

kjøreturen, så de hadde nok med
et dykk de første dagene, mens de
unge og spreke hadde to dykk
hver dag.

Nå var ikke sikten noe så veldig
å skryte av. Den har vel aldri vært
så dårlig noen av de gangene vi
har vært der før. Så mye av dykking
gikk over til rene fangstdykk, og
med totalt 72 dykk så ble mye

sjømat på oss. Vi har satt ny fangst
rekord der i år. Vi plukket ca 1600
kamskjell og en del krabber. Fisken
måtte vi stort sett ta fra båt, bortsett
fra noen breiflabb. Den største var
på nesten 5 kg. og ble tatt av Terje.

Vi hadde med ved til stampen i
år også. Og det gikk med mye ved
og timer for å få litt tid i stampen
med en bra temperatur. Men når vi
endelig satt der så var det veldig
deilig. Neste år får vi også feie
pipa, så kanskje det blir lettere å
fyre når den ikke er tett.

Og nok en gang må vi takke Terje
for oppholdet og mye god mat.
Turen til Bogøyvær er for mange
årets høydepunkt.





OBS! Påmelding til lørdagsdykk bør skje senest fredag kveld.

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 01 006 om tid og
sted.

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

Lørdag 3. september
Lørdagsdykking.
Jostein Stø, tlf. 907 01 006

Onsdag 7. september
MEDLEMSMØTE
PÅ HOLTAN
Jostein Stø, tlf. 907 01 006.

9.-11. september
KRABBETUR TIL HVALER
Tore Linderoth,
 tlf. 934 22 058

Lørdag 17. september
Lørdagsdykking.
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30
Mob. 977 45 008.

September/oktober
Lørdag 24. september
Lørdagsdykking.
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
Mob. 901 07 255.

30. sept.-2. okt.
HØSTTUR
TIL STRUTEN FYR
Jostein Stø,
tlf. 907 01 006

Medlemsmøte 7. sept.
kl. 18.00 på Holtan

TEMA:
KLARGJØRING AV UTSTYR

TIL KRABBETUREN
Jostin Stø, mob. 907 01 006

GARASJE
SØKES

OSDK
trenger garasje

fra 1. januar
Vi håper alle
medlemmer

prøver alt de kan
for å finne en
ny garasje til

båten vår.
Har du noen

forslag, ta kontakt
med klubbens

leder
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180

eller
materialforvalter
Harald Pedersen,

tlf. 977 45 008

RIB'en
Vår RIB har stått til salg i hele sommer.
Vi har fått en del henvendelser, men ingen
har så langt kjøpt båten.

Hvis ikke det skjer noe innen utgangen
av måneden, begynner styret å hente inn
priser på ny motor, slik vi ble enige om på
det ekstraordinære medlemsmøtet i juni.




