Høsttur til Solplassen
Camping, Stavern
Helgen 13.-15. oktober går
høstturen til Solplassen Camping
1,5 km fra Stavern sentrum. Siste
tur dit var i 2001.
Camping-plassen ligger fint til,
bare et steinkast fra vannet med et
vell av dykkemuligheter for enhver
smak.
For de som ikke dykker er det
gode muligheter for andre aktivitter.
MEDLEMSAVIS FOR

OSLO SPORTSDYKKEKLUBB
STIFTET 1976

Nr. 6 - Sept. 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.

Dykkingen
Det fine rene vannet skulle gi jaktfolket gode muligheter for fangst.
Ellers anbefales alle med
undervannskamera å benytte
anledningen til å få noen skikkelige
undervannsbilder, som vi alle kan
se på et av vinterens klubbmøter.
For de med sans for flotte fyr(e)
anbefales en tur til Svenner Fyr,
som har mye fin dykking å by på.

Innkvartering
Foreløpig har vi booked oss inn på
4 hytter med plass til 24 personer.
Du må ha med sengetøy eller
sovepose.
Fiskekonkurranse
Høsten er krabbesesong men vi
pleier å komme over en og annen
fisk også, så fiskekonkurranse skal
det bli. Deltaker må ut med
deltakergebyr på 50 kr, som går til
innkjøp av premier.
Påmelding
Påmelding innen fredag 22.
september.
Pris pr. person/køye kr 360 for
helgen..
Kontaktperson:
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255.

Krabbetur til Akerøya
helgen 15.-17. september
Vi håper på knallvær - det pleier det å være
på den tiden - og masse krabbe.
Bli med du også og kos deg på
årets siste Akerøy-tur
Kontaktperson:
Curt Jacobsen, mob. 901 07 255

MEDLEMSMØTE
ONSDAG 6. SEPTEMBER KL. 19.00
PÅ KLUBBLOKALET
Oslo Sportsdykkeklubb
Postboks 58 Romsås, 0907 Oslo
http://www.osdk.net
Bankgiro: 7076 05 42316

Høstens aktiviteter
Curt Jacobsen, mob. 901 07 255

Årets sommerleir på Akerøya

Tur til Portør 24.-28. mai 2006
ikke bare være på besøk. Vi pakket
hustelt og alt utstyr som fulgte
med, og det var jo ikke så rent lite
!! Man skal jo ha med seg det aller
viktigste da ! Vi har hatt en aldeles

En hilsen fra (gamle / nye
medlemmer)
Som gamle medlemmer av OSDK
(for ca 15 år siden,) har vi alltid følt
oss knyttet til OSDK. Vi har brukt
Akerøya jevnlig i alle disse årene,
og i år var det på tide å bli en del av
klubben igjen, så vi meldte oss inn
slik at vi kunne føle oss hjemme og

nydelig sommerferie på Akerøya
sammen med OSDK og alle de
trivelige medlemmene fra klubben.
En del dykk har det blitt under
nydelige forhold, været har jo

virkelig vært på vår side i år. Lange
kvelder med hyggelige mennesker
rundt grill og god mat, hver eneste
dag. Mange barn som fant
hverandre og hadde det helt topp
! Ingen av guttene våre snakket
noen gang om at de ville hjem. (9
og 15 år) Vi gleder oss allerede til
neste år! Hyggelig har det også
vert at mange av OSDK
medlemmene har blitt bitt av
basillen kajakkpadling. Vi hadde
med oss noen kajakker ut på øya
som har blitt flittig brukt blant en
del av OSDK medlemmene, som
variasjon i trening og sosialt
samvær. Noen gikk til og med til
innkjøp av kajakker under leiren.
Selv lille Carlo (voff voff) fant seg
utrolig godt til rette oppe i pappas
lasteluke i den nye kajakken hans.
Utrolig imponerende liten Carlo !!
Men sommeren er ikke helt ferdig
ennå. Snart er det krabbetur, og
da er vi i gang igjen !! Tusen tusen
takk for en flott sommer alle
sammen!! Vi gleder oss til neste
møte!!
Hilsen
Tim Magnus Mona og Gunnar
Fotos: Curt Jacobsen

Great Barrier Reef, Australia
juli 2007?
I midten av oktober (dato kommer vi tilbake til)
innkalles til medlemsmøte hos en reiselivs operatør
Vårt mangeårige medlem Steven
Cooke planlegger lang ferie i
hjemlandet sitt neste sommer.
I den forbindelse planlegges
OSDK-tur dit.
Vi forestiller oss en uke hvor vi
konsentrerer oss om dykking,
f.eks. uke 29 eller 30.
I tillegg til det kan det planlegges
individuelle aktiviteter en uke eller

to til, men dette prater vi om på
møtet.
Steven sendte for kort tid siden
ut mail til dere med en del linker til
australske hjemmesider. Fint om
dere tar en titt på de før infomøtet
i oktober.
Kontaktperson:
Steven Cooke,
mob. 916 42 122..

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.

September/oktober
Onsdag 6 juni kl. 19.00
MEDLEMSMØTE
PÅ KLUBBLOKALET
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

Søndag 1. oktober
Søndagsdykking
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30
Mob. 977 45 008
Onsdag 4. oktoberi kl. 19.00
MEDLEMSMØTE
PÅ KLUBBLOKALET
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

Helgen 8.-10. september
Dugnad på Bekkestua
Riving av stor
varmtvannsbereder
på jobben til Jostein
Derek Strachan, tlf. 905 07 180
Jostein Stø, tlf. 907 01 006
Helgen 13.-15. oktober
HØSTTUR TIL SOLPLASSEN
Helgen 15.-17. september
CAMPING VED STAVERN
Krabbetur til Akerøya.
Curt Jacobsen, tlf. 22 16 16 09
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255.
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

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

29. oktober
12/11, 3/12 og 17/12
Kontaktpersoner:
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180
Curt Jacobsen,
tlf. 901 07 255.

OBS! Påmelding til søndagsdykk bør skje senest fredag kveld.

