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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.

Medlemsmøte 6. des.
kl. 19 i klubblokalet
JULEAVSLUTNING

med gløgg og pepperkaker
og bilder fra Akerøya.

Ta gjerne med dine bilder og film!
Curt Jacobsen, mob. 901 07 255

Oslo
Sportsdykkeklubb

ønsker alle lesere
en gledelig jul og et fuktig

nytt år



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

Hei alle medlemmer.

Her er noen ord om året som har
gått. Vi begynte året med et godt
valg av et nytt styre i OSDK. Dette
var det 30 året OSDK har valgt et
styret siden starten i 1976. Vi måtte
da finne på noen spesielt dette
året på årsfesten. I den anledning
bestemte styret og lage en stor
fest for medlemmene i OSDK.
Festen ble lagt til Furukollen på
nesodden i en hel helg med
dykking. Selve festen var på
lørdagen med tre-rettes middag
og noe attåt. Vi har hatt de gode
langturen i det året som har gått,
med langtur til Haugesund i påsken
med Sverre som guide og Portør
ved Kragerø i himmelspretten.
Akerøy leir har vært en knall
suksess med mye dykking og godt
vær. Nye gamle medlemmer har
også meldt sin ankomst til OSDK
sin sommer dykking Akerøya. Det
har kommet en ny vaktmann på

øya også. Fra Friluftsrådet har vi
fått klage av den nye vaktmannen
som synes at teltene våre har ligget
for tett ved stien opp mot huset.
Det har vist vært vanskelig og gå
igjennom teltleieren fra den ene
siden av Akerøya og til den andre
siden på stien. Så vi må huske på
det til neste Akerøya sesong at vi
justerer teltene slik at de ikke
sperrer ankomsten på stiene til
neste år.
Det har vært noen små problemer
med utstyret til klubben. Selv om vi
nå har fått nye motorer til begge
båtene ser det nå ut som vi må
tenke på og bytte ut båtene. Den
grå båten har nå slitte bunnplater.
Platene er så slitte at det har gått
sprekker i dem, spørsmålet nå er
om vi skal kjøpe nye eller reparere
de gamle. For vi har også slitasje
skader på den rød båten også.
Der er pontongen slitt ned til
armeringen pluss at hekk plata er
fukt skadet. Spørsmålet er om vi

Året som er gått
skal kjøpe en ny og større rib eller
reparere den gamle. Noen som
antageligvis ikke lønner seg da ny
pontong koster ca 30 000 kr. Pluss
en skade vi har i hekken. Dette er
noe vi må bestemme oss for før
neste sesong med mye aktiv
dykking.

Så er det badet, der har det
vært dårlig oppmøte. Badet leier vi
fra Oslobadene fra Oslo kommune.
Og det er ikke bilig. Vi må se om
ikke klubbmedlems prise må opp
eller at vi tar egen andel pr oppmøte
på badet, noe som krever en del
arbeid og antagelig ikke vil dekke
badeprisen.

Vil medlemmene ha badet eller
skal vi si det opp? Dette må vi ta en
avgjørelse på til neste år da ny
bade kontrakt skal inngås.
Medlemsmøtene har ikke akkurat
vært fulle. Det har nesten kun vært
styret som har møt opp. Det hadde
vært fint om vi kunne se noen
medlemmer også. Men medlem-
mene har vært aktive på alle våre
langturer og søndags dykkingen.
Det er bra. Vi har hatt dugnader i
året som har gått. Det har inn brakt
sårt kroner inn i kassa som dere
sikkert har skjønt at vi trenger, hvis
vi skal holde den standarden på
utstyre vi har i dag og som vi
ønsker. Vi kommer også til å trenge
masse dugnader frem over i årene
som kommer også. Så alle
medlemmer oppfordres til å holde
utkikk etter jobber som kan bringe
masse penger inn i klubbkassa.
Jeg oppfordrer alle medlemmene
til å vaske, polere pusse og passe
på klubbens sin utstyr slik at det
vare i mange år. Det koster å kjøpe
nytt. Det er ikke bare material-
forvalteren sin oppgave og holde
klubbens utstyr i orden.

Med dette ønsker jeg alle en
riktig god jul og et godt nytt år. Vi
ses i 2007 med nye muligheter og
en utenlands tur til Australia med
Steven som guide.

Hilsen Derek



Klubbmøte på DIVESTORE
OSDK avholdt sitt novembermøte i
lokalene til DIVESTORE i Stålfjæra 25 på
Kalbakken.

DIVESTORE har drevet nettbutikk en
god stund og har på kunders oppfordring
nå også åpnet butikk.

DIVESTORE har et utmerket utvalg
og er absolutt et besøk verdt for oss som
bor i nærheten. For andre er det kanskje
mer nærliggende å ta en titt på deres
hjemmeside: www.divestore.com.

Rune Paulsen (lengst til høyre på bildet
t.h.), som tidligere jobbet på Hydras
dykkesenter i Vindfangbukten i Drøbak,
skal nå starte opp dykkeskole i butikkens
lokaler.



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.

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

Onsdag 6. desember kl. 19.00
JULEAVSLUTNING
Bilder fra Akerøya 2006
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255

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.

3. desember
og 17. desember

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

Søndag 17. des. kl. 16-17.30
BADET
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180

Tirsdag 26. desember
(2.juledag)
Juledykk
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255

Onsdag 3. januar kl. 19.00
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Curt Jacobsen,
tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255

Søndag 7. januar
Søndagsdykking
Hans Petter Widerøe,
Mob. 415 68 328
Curt Jacobsen,
Mob. 901 07 255

Styret informerer

Vi minner om at valgkomiteen må
ha klar sin innstilling til nytt styre
innen utgangen av desember.
Valgkomiteen består i år av:
Jostein Stø, tlf. 907 01 006
Geir Langeland, tlf. 934 41 102

Medlemmene er velkomne til å ta
kontakt med valgkomiteeen, hvis
de har forslag eller ønsker til nytt
styre.

Julebordet på
Lorry

For annen gang i OSDKs historie
ble julebordet arrangert på Lorry -
en gammel, ærverdig og brun
restaurant. Lorry er viden kjent for
sin lutefisk og alle klubbens
julematelskere fikk tilfredstilt sine
maver og ganer.

Også var det dans på Eilifs
Landhandleri etterpå.

Skal en tro ryktene så slapp
allle velberget fra seansen, uten
alvorlige, varige skader av
"ovdrykk" eller utagerende
framferd.




