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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.

Følgende personer ble valgt til
tillitsverv i OSDK etter årsmøtet i
begynnelsen av februar:

Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Jostein Stø
Styrem.: Grete O. Husø
1.Varam.: Cato Eik
2.Varam: Ngoc Duy Hoang
Revisor: Irene Lorentzen
Valgkomité: Sven Erik Johanesen,

Terje B. Lorentzen

Derek Strachan gikk av som
materialforvalter, men tok vervet
som leder. Steven Cooke gikk av
som 2. varamedlem, men tok
vervet som økonomiansvarlig.
Harald Pedersen ble valgt  som
materialforvalter. Grete O. Husø
ble valgt som styremedlem. Cato
Eik gikk av som leder, men tok
vervet som 1. varamedlem. Ngoc
Duy Hoang ble valgt som 2.
varamedlem.

Sammensetningen i styret var
den samme gjennom hele året, og
det ble holdt 6 styremøter.

Det ble også gjennomført 9
medlemsmøter. De fleste møtene
ble holdt i klubblokalet.

På et møte hadde vi besøk fra
han som driver Barents Explorer.
To møter hadde vi dugnad
på utstyret på Holtan. Ett
medlemsmøte ble arrangert på
Bekkestua hvor hjemmesiden var
tema. To møter var vi på Veitvet
bowling.

Klubbens avis, OSDK-posten, kom
ut i 9 nummer. Redaksjonen bestod
i år som i fjor av Curt Jacobsen,
Asbjørn Arnestad og Hans Petter
Widerøe. Vi takker spesielt for
Asbjørn sin velvillighet og interesse
for klubben og avisa. Vi takker
også Curt Jacobsen, Jostein Stø,
Grete O. Husø og Kjell Adel
Lundstrøm (Sjøtrollet Dykker-

klubb) for sine bidrag til avisa.

Dykketurer
Det har vært tilbud om søndags-
dykking/lørdagsdykking omtrent
hver eneste helg hele året.
Oppmøtet har vært så som så,
men turene som er blitt arrangert
har det vært stor interesse for.

På slutten av året ble det vedtatt
i styre at vi skal arrangere kun
søndagsdykk 2 ganger i måneden,
men med 2 dykkeledere hver gang.

Vinterturen i år gikk igjen til
Sagakollen hvor det var 2 dykkere
som dro nedover.

Sikten var bra, men det var litt
småkaldt, så de frøs både her og
der.

Årets høydepunk var for mange
turen til Filippinene hvor det var 21
som dro nedover.

Dette var en opplevelse for både
dykkere og ikke-dykkere.

Påsketuren i år gikk til Haugesund
hvor Sverre var vert. Det var 3
dykkere som dro og dykkingen her
var veldig bra.

Kristi Himmelfart dro vi 28 stk til
Portør. Været var bra, så her ble
det dykket mye. Båtene gikk i
skytteltrafikk hele dagen. Det ble
også fanget en god del fisk.

Sommerleiren på Akerøya var bra
besøkt hele sommeren. Været var
så som så tidlig på sommeren,
men etter hvert så ble det veldig
bra. Grillfesten var det Derek
Strachan som sto for.

Sensommerturen gikk i år igjen til
Bogøyvær. I år var det hele 10 stk.
som dro oppover. Vi dykket, spiste,
dykket og spiste hele uken. Det
ble tatt opp mengder med
kamskjell, krabber og vi fikk noe
fisk. Vi takker Terje Lorentzen for
lånet av huset.

Krabbeturen gikk til Hvaler i

Årsberetning 2005



midten av september. I tillegg til
grei dykking og mye krabbe, fikk vi
overnattet i hytta til familien
Linderoth igjen. Dette var det fjerde
gang vi har vært her på krabbetur.
Vi takker Tore for at vi også i år fikk
lov til å komme på besøk.

Høstturen i år gikk til Portør. Tre
hytter ble fylt opp med stort og
smått.

Været var bra så det ble en del
dykk og fangst.

Dugnader
Vi har hatt en store dugnader i
løpet av året.

Det var å fjerne en fyrkjele i
kjelleren hvor Jostein jobber.

Klubben har også hatt pressevakt
på Dykkesport på søndager, men
det ble avviklet på våren da
Dykkersport ikke synes det var
økonomisk forsvarlig å ha luftfylling
på søndager.

I tillegg til en inntektsgivende

dugnad var det flere dugnader på
klubbutstyret.

Styret vil nok en gang takke alle
selvoppofrende medlemmer for sin
innsats.

Utstyr
Vi har i løpet av året brukt utstyret
vårt flittig.

I juni byttet vi motoren på den
grå da den begynte å bli sliten, til
en ny 40 hk.

15 mai ble motoren til ribben
stjålet, og vi forsøkte å selge båten
i løpet av sommeren, men det var
ikke noe interesse for å kjøpe den.
En ny 90 hk motor er blitt satt på i
slutten av desember.

Da vi ikke har fått noen ny garasje
til Rib’n har den stått plassert i
vinter månedene innendørs på
Løren i forbindelse med Selvaag.
Etter det har den stått ute på Holtan
.
Da vi ikke har funnet noen garasje
til den i byen, har vi fått en plass til
den hos en bonde i Nittedal.

Internett
Klubbens internettside har vært
godt besøkt gjennom hele året.

Badet
 I løpet av året har vi hatt badet 8
ganger. Oppmøtet her har vært
bra.

Sosiale aktiviteter
Årsfesten ble arrangert av Nina F.
Pedersen, Kjersti Strachan og
Grete O. Husø.

Festen var som vanlig livlig.

Julebordet i år ble arrangert på
Stortorvets Gjæstiveri. Takk til
Derek Strachan som sørget for
organiseringen.

Sluttord
Oslo Sportsdykkeklubb bestod pr.
31.12.2005 av 41 medlemmer.
Medlemsmassen har gått ned i
forhold til fjoråret. Vi håper at
fornying av utstyr og bedre
synlighet skal gi flere medlemmer
i det nye året.

ÅRSFESTEN 2006

OSDK 30 år
I den anledning har festkomiteen leid Furukollen

(Norsk Folkehjelps lokaler) på Nesodden.
Her er det mulig å overnatte for de der måtte ønske det.

Festen går av stabelen 4. mars,
men det er mulig å sjekke inn allerede kvelden før,

f.eks. for å ta et dykk lørdag før festen.
Mer info pr. e-post senere.

Påmeldingsfrist:
Mandag 20. februar

til Derek Strachan, tlf. 905 07 180



Oslo Sportsdykkeklubb innkaller til
ÅRSMØTE

onsdag 1. februar 2006 kl. 19
i BYGGFAGENES FELLESKONTOR

på Bekkestua i Gamle Ringeriksvei 36, 4. etasje

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer

Valg av møtereferent

2. Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

3. Årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett
Fastsettelse
av kontingent

6. Innkomne forslag

7. Valg av tillitsmenn til styret
Valgkomiteen har bestått
av Terje Lorentzen og
Sven-Erik Johansen som
innstiller:
a) Styret

Leder:
Derek Strachan
Økonomiansvarlig:
Steven Cooke
Sekretær:
?

Materalforvalter:
Harald Pedersen
Aktivitetsleder:
?
Styremedlem:
Grete Olsen Husø
Varamedlem(mer):
1. Hans Petter Widerøe
2. Ngoc Duy Hoang

b) Revisor: Irene Lorentzen
c) Valgkomité:

Hans Petter Widerøe
Jostein Stø



OBS! Påmelding til søndagsdykk 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.

Søndag 22. januar
Dykking
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30
Mob. 977 45 008.
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
Mob. 901 07 255.

Søndag 22. januar
BADET
Jostein Stø, tlf. 907 01 006

Onsdag 1. februar
ÅRSMØTE (se side 3)
Jostein Stø, tlf. 907 01 006

Søndag 5. februar
BADET
Jostein Stø, tlf. 907 01 006

Januar/februar

GARASJE
SØKES

OSDK
trenger
garasje
snarest.

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

BADET
Klubben leier Romsås Bad en  søndag hver måned t.o.m. april og
igjen fra oktober t.o.m. desember kl. 16-17.30.

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

22. januar
1. halvår:5/2, 19/2, 19/3 og 2/4

2. halvår: (flere tider kommer)

Kontaktperson: Jostein Stø, tlf. 907 01 006 eller
Tyrone Lovery, tlf. 22 29 53 95.

Søndag 12. februar
Dykking
Jostein Stø, tlf. 907 01 006
Hans Petter Widerøe,
Mob. 415 68 328.

Søndag 19. februar
BADET
Jostein Stø, tlf. 907 01 006

24.-26. februar
VINTERTUR
TIL ROGNSTRANDA
Derek Strachan,
Mob. 905 07 180
Jostein Stø, tlf. 907 01 006




