Kr. Himmelfartstur til
Portør 24.-28. mai
Påmelding
Påmelding snarest til Curt
Jacobsen, tlf. 22 16 16 09 (privat)
eller mob. 901 07 255, men fort
deg, det er bare få plasser igjen!
Ta med kontanter, vi avregner i
Portør.

MEDLEMSAVIS FOR

OSLO SPORTSDYKKEKLUBB
STIFTET 1976

Nr. 3 - April 2006.

21. årgang

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:
Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Curt Jacobsen
Styremdl.: Grete Olsen Husø
Varamedl.: Alise B. Olsen
Varamedl.: Terje B. Lorentzen
Redaksjonskomité:
Hans Petter Widerøe, Curt Jacobsen og Asbjørn Arnestad
Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer for
bruk på helgeturer. Om du trenger
utstyret, henvend deg til
materialforvalter, tlf. 977 45 008.
Pris båt/presse: 75 kr. pr. dag/150
kr. pr. helg/500 kr pr uke pr enhet.

Oslo Sportsdykkeklubb
Postboks 58 Romsås, 0907 Oslo
http://www.osdk.net
Bankgiro: 7076 05 42316

Pris
Prisen er ca. 160 kr pr. overnatting
pr person over 12 år, ca. 80 kr for
barn under 12 år, unntak er
småbarn som sover i medbragt
reiseseng.
Prisen dekker også fellestransport av klubbutstyret og
rengjøring av hyttene.
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
hytteeier. 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
Brevik-brua. Noen få kilometer
etter avkjøringen til Kragerø tar du
av mot Sannidal. Etter kort tid
kommer 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

Medlemsmøte 5. april

PÅSKEKLARGJØRING
AV KLUBBUTSTYRET
på Holtan kl. 18.00
Vi håper spesielt at så
mange som mulig av de
som skal på påsketuren
møter opp og hjelper til.
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30

Siden sist ...

BADET

... er det avviklet to betydelig
klubbarrangementer:

Klubben leier Romsås
Bad en til to søndager i
måneden t.o.m. april og
igjen fra oktober t.o.m.
desember kl. 16-17.30.

Vintertur
For første gang i OSDKs historie
gikk vinterturen 24.-26. februar til
Rognstranda (i nærheten av
Brevik) hvor Kjerstis foreldre eier
hytte. Denne ble vennligst stillt
OSDK til disposisjon for helgen.
Og for første gang i OSDKs historie
ble det ikke dykket på en vintertur.
Det var simpelthen ikke mulig å
sjøsette båten pga snø og is.
Statistisk sett skal dette ikke gjenta
seg for noen av oss, hvis man skal
tro meteorologisk institutt.
Heldigvis hadde vi vært forutseende og kjøpt inn rikelig mat
og drikke, ikke minst det siste.
Tusen takk til Kjersti for lånet av
hytta og til Derek for initiativet.

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

2. april
2. halvår:
(tider kommer)
Kontaktpersoner:
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180
Curt Jacobsen,
tlf. 901 07 255.

Årsfest
Klubbens 30 års bursdag var tema
for årest fest, hvor festkomiteen
for anledningen hadde leid lokaler
på Nesodden med overnattingsmuligheter, hvilket alle utenom en
benyttet seg av.
Festkomiteen + enkelte andre
møtte opp allerede fredag kveld.
Noen for å få seg et dykk lørdag
før festen. Tre stykker valgte å bli
med på en tur i det våte og veldig
kalde element.
Festkomiteen med Derek i
sjefsstolen (les på kjøkkenet) koste
seg med festforberedelsene mens
vi andre lå i vannet og frøs.
Menyen var nydelig og alt
smakte godt og festen varte til den
lyse morgen.
Tusen takk for en flott innsats!
Curt

DYKKING/AKTIVITETER
Meld fra til klubbens aktivitetsleder hvis du planlegger å dra ut
å dykke. Kanskje noen har lyst
til å bli med!
Ring aktivitetsleder Curt

Jacobsen, tlf. 901 07 255 om tid
og sted.
Ring også aktivitetsleder/dykkeleder om eventuelle spesielle
ønsker eller forslag.

April
Søndag 2. april
BADET
Derek Strachan,
mob. 905 07 180
Onsdag 5. april kl. 18.00
MEDLEMSMØTE
PÅ HOLTAN
Klargjøring av klubbutstyret
før påsketuren
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30
mob. 977 45 008.
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

8.-16. april
PÅSKETUR TIL KARMØY
Jostein Stø, mob 907 01 006
Søndag 30. april
DYKKING
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30
mob. 977 45 008.
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

OBS! Påmelding til søndagsdykk bør skje senest fredag kveld.

Enkelte har ikke rukket å
betale kontingenten, men
det er sikkert bare en
forglemmelse.
Hvis ikke du ønsker å
fornye ditt medlems-skap
er det fint om du gir
beskjed til
Hans Petter Widerøe, tlf.
415 68 328
eller pr mail
hanspetter@osdk.net
Vi håper likevel du
bestemmer deg for å bli
hos oss og ta del i våre
aktiviteter fremover

