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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.
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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.

MEDLEMSMØTET ONSDAG 1. NOV.
i lokalene til

DIVESTORE
Stålfjæra 25, Kalbakken

DiveStore har mange gode produkter
til konkurransedyktige priser.

Ta en titt på butikkens hjemmeside
www.divestore.com

Curt Jacobsen, tlf. 901 07 255

SOMMEREN 2007
Great Barrier Reef,

Australia
Takk for fremmøtet forrige torsdag
hos MyPlanet. Håper at alle fikk
nok opplysning i første omgang til
å tørste for mer. For dere som har
tid til å google litt på web så ligger
det voldsomt med websider om
dykking i Australia. Jeg har sett litt
på tilbud om Heron Island som var
nevnt som et av alternativene.
Klimaet i juli er som en norsk
sommer, med dager rundt 25
grader og litt kaldere om natten.
Vanntemperatur er ca. 20-22
grader så bading og snorkling er
absolutt mulig, med sjansen for å
få litt sol på kroppen også. Det er et
liten øy som ligger midt i smørøya
for dykking med 5-15 minutter til
de fleste dykkesteder, men der er
det ikke noe stor turistsenter og
utbredt restaurant liv. Selv tror jeg
at å oppholde seg rett på
dykkesteder vil passe meg og
barna fint, men jeg oppfordrer alle
som fortsatt brenner for turen å
google og lese brosjyrene dere
fikk, og gjør opp mening om hva
dere vil, så kan vi ligge opp en
tilpasset tur som passer til alle,
men med litt overlapp og fellesskap

Når dere har noen planer i hodet,
så kan vi få oversikt over tilbudene
og regne på hva det kommer til å
koste. Hva vi evt. bruker MyPlanet
til er en annen sak. Det går an å
bestille en del reiser og opphold
selv via web eller telefon, ellers
har jeg kontakter i Australia som
kan samle opplysinger om mu-
ligheter og priser for oss. Regner
med at MyPlanet i hvert fall kan
være en god alternativ når det
gjelder flyreise. Vi har fortsett god
tid, men om jeg får tilbakemelding
fra dere innen et par uker, kan vi
banke gjennom en plan og
begynne bestillinger.       Steven



Fredag kveld gikk turen nedover
mot Stavern. Jeg satt på med
Harald og det ble handlet på veien.
Derek var allerede på plass da vi

ankom sammen med Lars og Ritha
som vi møtte ved butikken.

I stedet for de to bestilte seks-
mannshytter, ble det tre fem-

Svenner Fyr i oktoberSvenner Fyr i oktoberSvenner Fyr i oktoberSvenner Fyr i oktoberSvenner Fyr i oktober
Høstturen til Solplassen og Rakke Camping

13.-15.  oktober 2006

manns, til samme pris. Dette var
etter hytteeiers ønske pga en
annen kunde.

Hyttefordelingen ble av den
grunn enda enklere – en familie pr
hytte med undertegnede plassert
på Kenneths rom.

I tradisjonell OSDK-ånd koste
vi oss litt for lenge fredag kveld,
men ikke verre enn at neste dags
tur til Svenner Fyr gikk av stabelen
bare litt senere enn planlagt.

Lars hadde etter en slitsom uke
på jobben bestemt seg for ikke å
dykke, men i stedet kose seg med
familien, så vi var bare tre dykkere
og sønnen til Derek – Dennis –
stilte velvillig opp som båtmann,
noe vi satte stor pris på.

Havet var flatt så det tok bare
drøye 10 minutt å tilbakelegge
turen ut til fyret – en mye kortere
tur enn jeg husker fra siste besøk
for vel ti år siden. Dengang i dårlig
vær og en mye mindre båt, hvilket



Akterspeil på RIB er nå forsterket
med en rustfri stålplate. På
høstturen så det ut til at akterspeilet
nå er betydelig stivere.

Det gjenstår en del liming på
pontongen som må tas før
vinterturen i slutten av februar.

Styret informerer

sikkert bidro til inntrykksfor-
virringen.

Vi hadde alle tre dykkere med to
fulle flasker og gjennomførte to
fine dykk. Det første på sørsiden
og det andre på sør-østsiden. Siste
dykk var spesielt fint, fordi vi kom
rett ned på en dyp sprekk, hvor det
var mye å se på.

Det var bra med krabbe på
Svenner Fyr, i motsetning til det vi
opplevde på krabbeturen for en
måned siden på andre siden av
fjorden.Krabbene fikk fortsette med
sitt og slik også fiskene, så dette
ble noen skikkelige svenskedykk.
At middagen allerede var planlagt
kan ha vært medvirkende årsak til
at jaktinstinktet var såpass svekket
– eller kanskje erindringen om sene
nattetimer med krabbekoking og –
rensing tidligere år. Jobben med å
fange krabbene er nemlig faktisk
den minste!

På fyret var det dugnad. En
gjeng fra fyrets vennskapsforening
koste seg med grillmat og vi pratet
med dem. Fyret har 19
sengeplasser men kan dessverre
bare leies i sommersesongen,
kanskje noe å tenke på for de som
ønsker en annerledes sommerferie
en gang.
På vei hjemover oppdaget vi en
RIB uten folk ombord og tok en tur
for å se. En dykker var på vei
tilbake til båten og Derek hjalp
henne oppi. Han benyttet
anledningen til å skryte litt av
OSDK, siden hun var fra Oslo. Litt
etter kommer andre tre dykkere
tilbake til båten og vi fortsatte turen
tilbake til campingplassen og
middagen.

Kvelden ble som vanlig hyggelig
og igjen ble klokken litt for mange
før vi la oss.

Søndag var været veldig surt
og vi ble enige om å tilbringe dagen
på land. Vi dro en tur inn til Stavern
og gikk en tur i byen. Her var en del
kunstutstillinger som noen fant
veldig interessante. Når sulten
meldte seg, ble vi enige om å gjøre
det enkelt og dro på kro og bestilte
middag.

Etter denne avslappende turen

gjensto det bare å dra tilbake å
vaske hyttene og pakke. Båten
måtte også opp og pakkes, så
tiden gikk og klokken ble nesten

22 før vi var hjemme i Oslo.
Mandag etter jobb fikk båten en

vask før den ble satt i garasje.
Curt

Over: Dennis stilte velvillig opp som skipper på turen til Svenner.
Neste  år er det kanskje hans tur til å hoppe i vannet? Ryktene sier at han
tenker på å ta lappen.

Under: Fra middagsbordet søndag (krobesøk).



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.

Onsdag 1. november kl. 19.00
I DIVESTORES LOKALER
STÅLFJÆRA 25, KALBAKKEN
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255

Søndag 12. november
Søndagsdykking
Cato Eik,
Mob. 928 58 378
Geir Langeland,
Mob. 934 41 102

Søndag 12. nov. kl. 16-17.30
BADET
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180

November/desember

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.

12. november
3/12 og 17/12

Kontaktpersoner: Derek Strachan, tlf. 905 07 180
Curt Jacobsen, tlf. 901 07 255.

Lørdag 25. november
JULEBORD PÅ LORRY
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180

Søndag 3. desember
Søndagsdykking
Hans Petter Widerøe,
Mob. 415 68 328
Curt Jacobsen,
Mob. 901 07 255

Søndag 3. des. kl. 16-17.30
BADET
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180

Julebord
Julemeny 2006
(Alle priser er fra 2005.
Påregn derfor litt høyere
 priser i år)

Lutefisk m/tilbehør  
kr.  375,-

Vi serverer lutefisk m/
baconfett og sprøstekte
baconterninger, grønn
ertestuing, kokte poteter og
grov, litt sterk sennep eller
sennepspulver. Til lutefisken
kan du alternativt også få: hvit
saus, kålstuing, geitostskiver,
sirup og flatbrød. Snakk med
servitøren og finn ut hva som
passer til din lutefisk.

Pinnekjøtt
m/kålrabistappe og
vossakorv kr.  369,-

Ribbe, medisterkake
& julepølse kr.  320,-

Smalahove & vossakorv
(må bestilles 2 dager i
forveien) kr.  315,-

Multekrem  kr.  95,-

Riskrem kr.  85,-

Vaniljeis med
bjørnebær og
eggelikør kr. 97,-

(Restaurant Lorry er
æresmedlem av Homannsbyen
Lutefisklag av 1928)

OBS! Det er fremdeles
to ledige plasser

Derek Strachan,
tlf. 905 07 180




