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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: 100 kr. pr. dag/200
kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Følgende personer ble valgt til
tillitsverv i OSDK etter årsmøtet i
begynnelsen av februar:

Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Matr.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Curt Jacobsen
Styrem.: Grete O. Husø
1.Varam.: Alise B. Olsen
2.Varam.: Terje B.Lorentzen
Revisor: Irene Lorentzen
Valgkom.: Geir Langeland

og Jostein Stø.

Styret var nesten identisk med
fjorårets styre. Forandringen var
at Curt  Jacobsen tok vervet som
aktivitetsleder, Alise B. Olsen tok
vervet som 1. varamedlem og Terje
B. Lorentsen tok vervet som 2.
varamedlem.

Sammensetningen i styret var
den samme gjennom hele året, og
det ble holdt 7 styremøter.

Det ble også gjennomført 10
medlemsmøter. De fleste møtene
ble holdt i klubblokalet. På et møte
besøkte vi Divestore butikken som
ligger i Stålfjæra 25. Tre møter
hadde vi dugnad på utstyret på
Holtan. Ett medlemsmøte ble
arrangert på My Planet  hvor turen
til Australia var tema.

Klubbens avis, OSDK-posten,
kom ut i 9 nummer. Redaksjonen
bestod i år som i fjor av Curt
Jacobsen, Asbjørn Arnestad og
Hans Petter Widerøe. Vi takker
spesielt for Asbjørn sin velvillighet
og interesse for klubben og avisa.
Vi takker også Curt Jacobsen,
Gunnar Petterson, Steven Cooke,
Derek Strachan og Ole Martin
Sundby for sine bidrag til avisa.

Dykketurer
Det har vært tilbud om
søndagsdykking omtrent hver
andre helg hele året. Oppmøtet

har vært så som så, men turene
som er blitt arrangert har det vært
stor interesse for.

Vinterturen i år gikk til Rogn-
stranda hvor Kjerstis foreldre eier
ei hytte som vi lånte. Og for første
gang ble det ikke dykket på en
vintertur, fordi det var umulig å
sjøsette båten pga snø og is.

Påsketuren gikk i år igjen  til
Haugesund/Karmøy. Her var det
29 med stort og smått som dro
vestover. Dykkingen her var bra.
Sikten var god den første delen av
påsken, men etter hvert ble den
dårligere. Vi fikk også dykket på et
par vrak.

Kristi Himmelfart dro vi 25 stk
med stort og smått og to hunder til
Portør. Været var bra, så her ble
det dykket mye. Båtene gikk i
skytteltrafikk hele dagen. Det ble
også fanget en god del fisk.

Sommerleiren på Akerøya var
bra  besøkt hele sommeren. Været
var så som så tidlig på sommeren,
men etter hvert så ble det veldig
bra. Her også fikk vi dykket på et
vrak som ligger på Missingene, og
heter  Slesvig. Her var det kun
kanoner og anker igjen. Et annet
vrak, Lossen, ble også besøkt.
Grillfesten var det Derek Strachan
som sto for.

Sensommerturen gikk i år igjen
til Bogøyvær. I år var det 5 stk som
dro oppover. Vi dykket, spiste,
dykket og spiste hele uken. Det
ble tatt opp mengder med
kamskjell, krabber og vi fikk noe
fisk. Vi takker Terje Lorentzen for
lånet av huset.

Krabbeturen gikk til Hvaler i
midten av september.  Vi overnattet
denne gangen i telt i Vaffelbukta.
Dykkingen var bra, men det ble
ikke tatt opp så mye krabbe.

Høstturen i år gikk til Solplassen
Camping i Stavern. Tre hytter ble
fylt opp med stort og smått.
Her tok de turen ut til Svenner fyr
med den røde båten og der  fikk de
noen  fine dykk.

Årsberetning 2006



 Dugnader
Vi har hatt to store dugnader i
løpet av året. Den ene var å fjerne
en varmtvannsbereder i kjelleren
hvor Jostein jobber, og en
malerjobb. I tillegg til disse to
inntektsgivende dugnader var det
flere dugnader på klubbutstyret.

Styret vil nok en gang takke alle
selvoppofrende medlemmer for sin
innsats.

Utstyr
Vi har i løpet av året brukt utstyret
vårt flittig.

I påsken ble skroget til den røde
båten ødelagt, men det ble reparert
slik at vi hadde båten klar til Kristi
Himmelfartsturen.

ÅRSFESTEN 2007

OSDK 31 år
16.-18. februar

Vi følger opp fjorårets suksess på Furukollen, Nesodden
(Norsk Folkehjelps lokaler).

Her er det mulig å overnatte allerede fra fredag for de der
måtte ønske det.

Festen går av stabelen lørdag 17.,
men det er mulig å sjekke inn allerede kvelden før,

f.eks. for å ta et dykk lørdag før festen.
Meny: Fårikål

Pris kr 400 pr person + evt. andre måltider
(minimum 16 personer)

Mer info pr. e-post senere.
Påmeldingsfrist:

onsdag 7. februar (årsmøtet)
til Derek Strachan, tlf. 905 07 180

Internett
Klubbens internettside er det ikke
så veldig stor aktivitet på.

Det kommer få innlegg fra
medlemmene, så vi bør tenke nytt
får å få opp aktiviteten her.

Badet
I løpet av året har vi hatt badet 9
ganger.

Oppmøte her har  ikke vært så
bra.

Sosiale aktiviteter
Årsfesten i år var 30 års jubileum
for klubben, og i den anledning
hadde styre leid lokaler på
Nesodden med overnattings-
muligheter.

Festen var som vanlig livlig.
Julebordet i år ble arrangert på

Lorry. Takk til Derek Strachan som
sørget for organiseringen.

Sluttord
Oslo Sportsdykkeklubb bestod pr.
31.12.2006 av 38 medlemmer og
4 støttemedlemmer.

Medlemsmassen har gått opp i
forhold til fjoråret. Vi håper at
fornying av utstyr og bedre
synlighet skal gi flere medlemmer
i det nye året.



Oslo Sportsdykkeklubb innkaller til
ÅRSMØTE

onsdag 7. februar 2007 kl. 19
på Holtan Last i Stanseveien på Kalbakken

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer

Valg av møtereferent

2. Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

3. Årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett
Fastsettelse
av kontingent
Styret foreslår 600 kr i
året for hovedmedlem,
300 kr for familiemedlem,
støttemedlem uendret.

6. Innkomne forslag
Styret foreslår endring av
vedtektenes § 5:
I. "Årsmøtet innkalles i
brevs form" endres til
"Årsmøtet innkalles enten i
brevs form eller
elektronisk".
II. Curt forslår utskifting av
RIB (mer info kommer på
mail)

7. Valg til tillitsverv
Valgkomiteen har bestått
av Jostein Stø og Geir
Langeland som innstiller:
a) Styret

Leder:
Derek Strachan

Økonomiansvarlig:
Steven Cooke
Sekretær:
Hans Petter Widerøe
Materialforvalter:
Harald Pedersen
Aktivitetsleder:
Curt Jacobsen
Styremedlem:
Terje Lorentzen

Varamedlem(mer):
1. Grete Olsen Husø
2. Alise Beate Olsen

b) Revisor: Irene Lorentzen
c) Valgkomité:

Jostein Stø og
Geir Langeland

Vintertur
 til Rognstranda

9.-11. mars
Igjen i år tilbyr Kjersti og Derek
vintertur til familiens hytte på
Rognstranda. Hytten ligger i
koselig til i vannkanten innerst i
fjorden og i le for sørvest-vinden.
Det er begrenset med plass, så
vær rask med din påmelding!

I fjor var vi noe uheldig – ikke
med været – men med isfor-
holdene, som gjorde det helt umulig
å sjøsette båten. Det ble derfor
ikke noe dykking, men vi storkoste
oss for de på terrasssen med
medbrakt flytende.

Det skal godt gjøres om
forholdene blir likedan i år, så vi
garanterer dykking denne gangen.
Kontaktperson:
Derek Strachan. 905 07 180

Påsketur til Malta
eller Sørlandet?

Cato ønsker å lodde stemningen for en tur til Malta i
påsken. Interesserte må ta kontakt med ham senest

15. januar. Er interessen tilstrekkelig stor, setter han i
gang med forberedelsene.

Har du innspill/forslag eller spørsmål kan du ta
kontakt med Cato på tlf. 928 58 378.

Det jobbes også med å få til en tur til Sørlandet, enten
Dvergsnestangen Senter i nærheten av Kristiansand
(interessant med  vraket Seattle liggende rett utenfor
"døra") eller Sørlandet Camping og Feriesenter (som

er billgst).
Ta kontakt med Curt på tlf. 901 07 255.

Begge ovenstående turer kan avvikles, hvis det blir
nok påmeldte. Klubben har før hatt både utenlandstur

og tur i Norge i påsken.



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 7. januar
DYKKING
Hans Petter Widerøe
Mob. 415 68 328
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Søndag 14. jan. kl. 16-17.30
BADET
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

Søndag 21. januar
DYKKING
Steven Cooke
Mob. 916 42 122
Harald Pedersen
Mob. 977 45 008

Søndag 28. jan. kl. 16-17.30
BADET
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

Søndag 4. februar
DYKKING
Hans Petter Widerøe
Mob. 415 68 328
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Onsdag 7. februar kl. 19.00
ÅRSMØTE
på Holtan
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

Januar/februar

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.

14/1
28/1
11/2
 4/3
25/3

2. halvår:
Datoer annonseres senere.

Kontaktpersoner:
Derek Strachan
Mob.905 07 180
Curt Jacobsen

Mob.901 07 255.

Søndag 11. febr. kl. 16-17.30
BADET
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

Helgen 16.-18. februar
ÅRSFEST
på Furukollen, Nesodden
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

Lørdag 17. februar
DYKKING
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Søndag 25. februar
DYKKING
Steven Cooke
Mob. 916 42 122
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Søndag 4. mars kl. 16-17.30
BADET
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

Helgen 9.-11. mars
Vintertur til Rognstranda
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

Styret informerer

Båt- og presseprisene
Styret har besluttet å øke prisene.
Det betyr at luftfyllingskort
fremover koster kr 350 for 10 klipp
og 50 kr for enkeltfyllinger, 100 kr
for ikke-medlemmer, men dette
gjelder ikke vår samarbeids-
partner, Sjøtrollet Dykkerklubb,
som vil kunne kunne fylle til
medlemspris, 50 kr. Dog er
klippekort forbeholdt klubbens
medlemmer.

Når det gjelder båtturer økes
grunnbeløpet fra 25 til 30 kr pr tur.
I tillegg kommer fortsatt bensin-/
oljeforbruk.

Leie av utstyr: se forsiden.




