Høsttur til Solplassen
Camping, Stavern
Påmeldingsfristen er gått ut og
vi disponerer nå bare to hytter
til de som allerede er påmeldt.
Hvis noen likevel skulle få
lyst å være med kan de ringe
Curt som da vil høre med
hytteeier om det fremdeles er
ledige hytter. Det er det trolig
siden dette ikke er høysesong
for utleie.
MEDLEMSAVIS FOR

OSLO SPORTSDYKKEKLUBB
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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.

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
aktiviteter.

anbefales en tur til Svenner Fyr,
som har mye fin dykking å by på.
Innkvartering
Hyttene har to soverom med 3
køyeplasser (køyeseng). 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.
Pris pr. person/køye kr 360 for
helgen..
Kontaktperson:
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255.

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)
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Great Barrier Reef,
Australia, 2007
Steven Cooke, mob. 916 42 122

Krabbeturen til Hvaler
Vaffelbukta, Akerøya

Tekst og bilde: Curt Jacobsen
Årets krabbetur gikk til Akerøya, nærmere
bestemt Vaffelbukta med utsikt til fortet.
Opprinnelig forsøkte vi å alliere oss
med Tore Linderoth, som mange ganger
har stilt familienes hytte i Utgårdskilen til

disposisjon for klubbens krabbeturer, men
i år gikk ikke det pga besøk fra utlandet.
Tore var faktisk på Hvaler samme helg og
kom forbi i jolla for å hilse på sammen med
sin gjest.
Ellers var det ikke mange OSDK'ere
på øya. Bare tre dykkere hadde meldt seg

på, Gunnar, Harald og undertegnede, men
Bjørn dukket også opp etter noen tøffe
økter på jobben, som han fryktet skulle
fortsette utover helgen.
Innkvarteringen var romslig. Dårligst
kom Harald ut med minste fjelltelt som
han i tillegg måtte dele med sønnen sin,
Kenneth. Gunnar hadde det flottest,
mens Bjørn og jeg i nevnte rekkefølge
hadde det litt mindre luksuriøst, men dog
veldig komfortabelt.

Turen begynte for oss fra Oslo med å
hente båt og pakke bil og avgang rundt kl.
10. Nedover handlet vi i den nye COOPbutikken vis a vis Kiwi. Harald fikk brålyst
på fårikål, så det ble kjøpt inn til det før
turen fortrsatte til Rød, hvor Gunnar ankom
med båten sin mens vi holdt på å lempe
utstyr og sette ut klubbåten.
Heretter fortsatte turen til Vaffelbukta,
hvor leiren ble etablert og fårikålen ble
satt igang. Den skulle stå og godgjøre seg
mens vi dro ut på dagens dykk.
Vi valgte å dra til Alne, som pleier å
være et sikkert sted, når det gjelder
krabbefangst.
Vi hadde et fint dykk, men fikk alt for få
krabber, som i tillegg skulle vise seg å
inneholde svært lite mat.
Ved tilbakekomsten til leiren ser vi at vi
har fått besøk. Det er Bjørn, som likevel
har fått til en frihelg.
Fårikålen begynte å bli klar, det gjensto
bare å koke poteter, som i mangel av
kokemuligheter ble lagt oppå fårikålen og
kokte med dere.
Sulten begynte å bli truende for Harald
så vi turde ikke vente lenger, så det endte
med halvrå poteter, men fårikålen var
perfekt.
Kaffen ble satt på og mens vi satt med
den kom Haralds venn Jack (Daniels) på
besøk. Jeg tror han synes det ble litt
slitsomt, for han følte seg helt tom når han
forlot oss en gang etter midnatt.
Neste morgen var alle i fin form, tross
i Jacks besøk og neste dykk ble planlagt
mens vi inntok frokosten.
Gunnar valgte å stå over dagens
dykk, så vi dro uten ham til Tresteinene
med Kenneth som båtmann som dagen
før.
Dykket var kjempefint - det er det jo
nesten alltid der - men igjen var fangsten
ikke noe å skrive hjem om.
På turen tilbake møtte vi Gunnar i
ferdigpakket båt. Han var på vei ut for å
hilse av med oss og så dra hjemover.
Vi andre dro tilbake til leieren og spiste
krabbene fra dagen før, som Gunnar
hadde renset til oss. Dagens fangst ble
også kokt før vi begynte å pakke.
Tusen takk for en kjempekoselig tur.
Hilsen Curt

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.

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.

Oktober/november
Søndag 1. oktober
Søndagsdykking
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30
Mob. 977 45 008
Onsdag 4. oktober kl. 19.00
MEDLEMSMØTE
PÅ KLUBBLOKALET
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.
Helgen 13.-15. oktober
HØSTTUR TIL SOLPLASSEN
CAMPING VED STAVERN
Curt Jacobsen, tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

Søndag 29. oktober
Søndagsdykking
Steven Cooke,
mob. 916 42 122
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
Mob. 901 07 255.
Onsdag 1. november kl. 19.00
MEDLEMSMØTE
PÅ KLUBBLOKALET
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

OBS! Påmelding til søndagsdykk bør skje senest fredag kveld.

Sommerens
dugnader
Styret ønsker å takke alle som har
bidratt på malejobben i juni og
rivingen av en varmtannsbereder
på jobben til Jostein.
Kjempeflott innsats! Deltagerne
på maledugnaden har allerede
mottatt luftfyllingskort for
innsatsen. Det samme vil skje for
deltakerne på siste dugnad.
Deltakere på dugnadet
(håper vi har fått med alle):
Maledugnaden:
Terje, Curt, Steven, Irene, Ole
Marin, Lars (stillas) og Harald.
Jostein-dugnaden:
Derek, Harald, Jostein, Curt, Geir,
Steven og Hans Petter
Økonomiansvarlig puster nå lettet
ut når han ser at året antakelig går
i pluss likevel. Det har nemlig vært
et dyrt år for OSDK, bl.a. pga 30årsjubileet, egenandel på
motortyveriet og båtskaden i
Haugesund og diverse annet.

Julebord
lørdag
25. november
Vi har vært i kontakt med
Lorry ang. bestilling av bord
til klubbens julebord. Det er
litt usikkert om det er plass,
men alternativt prøver vi
Stortorgets Gjestgiveri.
Det er likevel viktig å
melde seg på senest på
medlemsmøtet onsdag 1.
november.
Vi sender ut mail når
dette er avklart hvor vi skal
og hvilket klokkeslett det blir
+ ikke minst menyen.
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180

