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Medlemsmøter første onsdag i
hver måned  klokken 19:00 i  klubb-
lokalet 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 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.

Akerøya har vært klubbens
sommerparadis i flere år. Øya er
16 km2 stor og ligger i Hvaler
kommune utenfor Asmaløy. Øya
er friareal og hekkested for ulike
fuglearter. I tillegg til fuglene
befolkes øya av et utall sauer. Men
sauer er ålreite dyr og skal få være
i fred. Husk at det er vi som er
gjester på øya.

Det er utallige dykkemuligheter
utenfor Akerøya. Blant annet kan
vi nevne Tresteinene, Søstrene
og Svartskjær... Det er en del fisk
og mye krabber i området. De
siste årene har det vært arrangert
en krabbetur i midten av september
til øya, og oppslutningen har vært
meget bra. Krabbeturen til Hvaler
har etterhvert blitt en tradisjon.

Rett øst for Akerøya ligger
Festningsholmen med Akerøya
Fort. Akerøya ble befestet første
gang rundt 1600-tallet, og fortet
ble oppført til støtte for den norske
galeiflotiljes operasjoner ut fra
Fredrikstad og langs Bohusläns
kyster og som tilfluktssted for
handelsfartøyer. Fortet ble
restaurert i 1960-årene. Også i
dag søker båtfolk "tilflukt" ved
Akerøya, og klubben har flere
ganger måttet redde landkrabber i
havsnød.

Akerøyasesongen begynner St.
Hans - helgen 23. juni og avsluttes
12. august med tradisjonell grillfest.
Påmelding til grillfesten skjer til
Derek Strachan innen 29. juli.

Alle medlemmer av OSDK kan
delta på sommerleiren. Ta gjerne
med deg venner og bekjente også,
spesielt er potensielle nye
medlemmer hjertelig velkommen!

Det er ferskvannspumpe og
utedoer på øya. Du må ha med
deg komplett campingutstyr, som
telt, sovepose, feltkjøkken osv. på
leiren. Er du i tvil om hva som er
lurt å pakke i sekken, ta kontakt
med aktivitetsleder.

Dykkerutstyr er en selvfølge,
de ulike dykketurene planlegges
av deltakerne på leiren etter hvert.

Klubbens båter vil ligge fortøyd
ved Brattestø når ingen er på øya.
Ring derfor aktivitetsleder eller
materialforvalter før du reiser
nedover for å få nøkler til båtene.

Adkomst
For å komme til Akerøya kjører du
først til Fredrikstad. Der tar du
veien mot Hvaler. På Hvaler må du
kjøre gjennom bommen, som
koster 50 kr. Følg deretter veien
videre til Asmaløy og finn
avkjøringen til Brattestø.

Kjør helt ned til brygga. Du kan
legge igjen bagasjen der, men
parkering må gjøres på
parkeringsplassen som ligger på
venstre side litt etter avkjøringen.

Ring et av nedenstående
telefonnumre hvis du planlegger å
dra til Akerøya.

Sommerleir Akerøya

Fortsettes på baksiden

MEDLEMSMØTE
ONSDAG 7. JUNI KL. 18 PÅ HOLTAN

Klargjøring av
klubbutstyret før

AKERØYA-SESONGEN
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008



Dykkerturen rundt Kristi
Himmelfartsdag gikk som vanlig til
Portør og som førstereis gutt har
jeg fått oppgaven å skrive noen
ord om turen.

Deltagerne ankom Portør
utover ettermiddagen og kvelden
på onsdagen og flyttet inn i hytter,
hus og i Sjøbua. To båter og to
kompressorer var også med og alt
lå til rette for en fin tur. Jeg og
Grete ankom seint og flyttet inn
sammen med Hans Petter, May,
unger og bikkja i hytte nr 3. Etter
en liten forfriskning var det rett til
køys etter en lang dag.

På torsdag formiddag fristet
sjøen og begge båtene ble fylt opp
av dykkere, utstyr og en rekke
unge «hjelpere». Selv løftet jeg på
meg litt ryggvondt dagen i forveien

og lot dykkerutstyret hvile en dag
til (hvilepausen hadde da vart siden
våren 2001!) og tok i stedet hyre
som båtmann på Gråbåten denne
dagen. Dykkerne fikk en fin tur og

Tur til Portør 24.-28. mai 2006
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de første bidragene til fiske–
konkurransen ble sikret. En del
dykkere tok turen ut igjen senere
på ettermiddagen for å få med seg
et dykk til.

Selv fikk jeg min dykkedebut i
OSDK på fredagen. Harald, Lars,
Terje, Grete undertegnede dro ut
og hoppet i sjøen i strålende sol
ute ved et skvalpeskjær uten for
Portør. Jeg og Harald slo følge og
etter en noe kjedelig innledning på
dykket med grunt vann, tang og
tare ble det avsluttet med fine 15
minutter rundt fin vegg. Om dette
dykket ikke gikk inn i
historiebøkene som noe toppdykk
så var det for min egen del godt å
endelig kjenne vann over hodet
etter å ha hatt «dykkefri» siden
2001 (med unntak av et par dykk i
Hellas i fjor sommer). Den flotte
dykkeopplevelsen fikk vente til
dagen etter på (men da kom den til
gjengjeld til gangs!).

På lørdag tok Lars, Terje,
Harald, Hans Petter, Curt og meg
selv turen ut til Knubben. Målet var
å finne et område med mye
jettegryter. Jeg dykket igjen med
Harald og vi la oss noen meter bak
Curt og Hans Petter som viste vei.
Ved nedstigningen var sikten
forholdsvis dårlig, men den ble bra
når vi kom ned. Og bedre skulle
det bli! Vi kom raskt inn i et område
der jettegrytene lå i kø i alle
størrelser. Flotte fjellformasjoner
og vegger dekket med anemoner
ble nøye inspisert. Jeg og Harald
skilte etter hvert lag med Curt og
Hans Petter.

Like etter at vi skilte lag fikk jeg
og Harald øye på noe nede på
bunnen som ikke så ut som et tang
blad.  Vi gikk ned og der fikk vi oss
en real overraskelse. Nede på
bunnen lå torsken som Hans Petter
hadde mistet dagen i forveien! Og
da spør du sikkert hvordan vi kunne
vite det? Det hadde seg nemlig
slik at Hans Petter hadde sendt
slynga etter torsken, men spissen
på slynga knakk og torsken stakk
av.  Og dagen etterpå fant altså
jeg og Harald igjen samme fisken,
med slyngespissen solid planta på

høyde med kjeften. Fisken lå stille
på bunnen, men våkna raskt til live
når Harald tok tak i slyngespissen.
Fisken vred seg av og stakk inn i
en sprekk i fjellet, men måtte til
slutt gi tapt for slynga til Harald. Vi
fortsatte ennå i 15 minutter før det
var på tide å avslutte dykket.

Vel plassert oppe i båten var
stemningen høy. Alle sammen
hadde hatt et flott dykk og historier
både om jettegryter, fisk med
slyngespisser og fangstnett som
ble mistet og funnet i fjor satt løst.
Curt og Hans Petter hadde også
funnet en jettegryte som var så
stor at man kunne gå inn og

svømme inn i bunnen og komme
ut på toppen. Gratulerer også til
Terje som fornøyd kunne vise frem
en fin steinbit!! Man var faktisk så
fornøyd med turen at det ble
bestemt at man skulle reise tilbake
seinere på dagen for å ta et dykk
til.

Jeg og Grete pakket sammen
sakene våre og dro hjem på
lørsdagskvelden, godt fornøyd
både med dykking og opphold.
Takk til alle som var med og laget
en flott tur! Vi sees på Akerøya!

Stor hilsen fra Ole-Martin
Første (men ikke siste) reisegutt



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 Curt

Jacobsen, tlf. 901 07 255 om tid
og sted.

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

2.-5. juni
PINSETUR TIL AKERØYA
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

Onsdag 7. juni kl. 18.00
MEDLEMSMØTE
PÅ HOLTAN
Klargjøring av klubbutstyret
før Akerøya-sesongren
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30
mob. 977 45 008.
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

Søndag 18. juni
Dykking.
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

Juni/juli/august

Priser
Båt- og presseprisene er under
behandling i styret.

Husk promillegrense på sjøen: 0,8

VIKTIGE TELEFONNUMRE:
Curt Jacobsen, tlf. 901 07 255
Derek Strachan, tlf. 905 07 180
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008

Vi ønsker deg velkommen til en
sommerleir ute i det fri med mange
fine dykk.

God sommer!

Er det noe du lurer på kan du
møte opp på medlemsmøtet
på Holtan 7. juni eller ringe en
av ovenstående kontakt–
personer.

Terje Lorentzen arrangerer for
femte gang sensommertur til
Bogøyvær utenfor Frøya. Klubben
var første gang på øya påsken
1999 og de siste fire årene har det
vært sensommertur dit.

Det blir avreise fra Oslo lørdag
19. august og hjemreise lørdag
26. august. Terje kommer til å
kjøre bil med henger oppover, og
det blir mulighet for å få med
utstyret og selv ta fly/båt.

Grillfest
Akerøya

lørdag 12. august
Tradisjonen tro avsluttes Akerøy-
sesongen med en formidabel
grillfest. Derek står for menyen.

Menyen er ikke fastsatt og
derfor heller ikke prisen. Du må
selv ta med drikke og sannsynligvis
også tilbehør til grillmaten, men alt
dette får du greie på, når du melder
deg på.

Påmelding til

Derek Strachan
tlf. 905 07 180
derek@osdk.net

senest 29. juli

Helgen 23.-25. juni
St. Hans-feiring på Akerøya
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

1. juli - 13. august
SOMMERLEIR AKERØYA
Curt Jacobsen, tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

Lørdag 12. august
GRILLFEST AKERØYA
Derek Strachan, tlf. 905 07 180

19.-26. august
SENSOMMERTUR TIL
BOGØYVÆR
Terje Lorentzen,
tlf. 400 39 949

Fortsatt fra forsiden

Prisen er det vanskelig å si noe
om, men dyrt er det ikke. Pris på
luftfylling og båtturer er slik de
pleier å være.

Påmelding til

Terje Lorentzen
tlf. 400 99 949
terje@osdk.net

innen 19. juli.

Sensommertur til Bogøyvær

Vi gratulerer
Sverre Magnus Berg med 60-
årsdagen 30. mai og håper
jubilanten hadde en flott dag.




