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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.: Terje B. Lorentzen
Varamedl.: Grete Olsen Husø
Varamedl.: Alise B. Olsen

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.

Kr. Himmelfartstur til
Portør 16.-20. mai

Påmelding
Påmelding snarest til Curt
Jacobsen, tlf. 22 16 16 09 (privat)
eller  mob. 901 07 255.

Påmeldingsfrist 15. april, men
gjerne før, f.eks. på medlemsmøtet
onsdag 11.

Pris
Prisen er ca. 160 kr pr. overnatting
pr person over 12 år, ca. 80 kr for
barn under 12 år, unntak er
småbarn som sover i medbrakt
reiseseng.

Prisen dekker også felles-
transport av klubbutstyret og
rengjøring av hyttene.

Ta med kontanter, vi avregner i
Portør.

Hyttene
Sengene er utstyrt med dyne og
pute. Ta derfor kun med trekk eller
sovepose.

Det er kjøleskap og komfyr i
hyttene, og ekstra frysekapasitet
er tilgjengelig etter avtale med
hytteeier.

Husk å ta med slynge!

Fiskekonkurranse
Vi skal selvfølgelig også ha
fiskekonkurranse.

Det koster som vanlig 50 kr å
delta, men dette kan du få flere
ganger igjen, hvis du er heldig å
vinne førstepremien!

Luftfylling
Dette koster 50 kr per flaskesett,
eller 10 fyllinger for kr 350 ved
bruk av luftfyllingskort.

Båtpriser
Kr 30 per person pluss bensin og
olje. Turene ligger på 50-60 kr.

Veibeskrivelse
Følg E18 forbi Larvik og over
Brevik-brua. Noen få kilometer
etter avkjøringen til Kragerø tar du
av mot Sannidal. Etter kort tid
kommer du til et kjøpesenter. Ta til
høyre mot Stabbestad (Rv 351) og
fortsett i ca. 3/4 time. Skiltet til
Portør kommer ganske brått - så
følg med! (Det er en matbutikk på
høyre side og en bensinstasjon på
venstre side av veien).          Curt

Bildet over  ble tatt rett før hjemreisen fra Portør-turen i 2004. Som bildet viser var det
forholdsvis god oppslutning, men vi har faktisk et par ganger vært flere.



Endelig ny klubbåt
I fjor begynte vi å prate alvorlig om
å bytte ut vår gamle Zodiac RIB,
men ingen hadde vel egentlig
regnet med at det skulle skje så
fort, selv om mange ønsket det.

Men allerede på høsten begynte vi
å hente inn priser på forskjellige
båttyper.

Et av kriteriene var at vår nye
90 hk Mercury skulle kunne brukes
på den nye båten. Et annet at vi
kunne tenke oss noe som var
nærmest vedlikeholdsfrit.

Det ble hentet priser på tre RIB-
alternativer: Bombard DB 600,
Zodiac Pro 15 mann (6,2 m) og det
mer ukjente merket Stingray
Searaider (6,5 m).

I tillegg fikk vi priser på to
vedlikeholdsfrie båter. Hårek 5,5
m og Polarsirkel 5,6 m. Begge

disse fantes også i større modeller,
men her fikk vi ikke brukt
Mercuryen vår. I tillegg ble vi etter
noe diskusjon enige om at vi
foretrakk komforten som det tross
alt er i en RIB. Derfor sto valget
denne gangen mellom de tre RIB-
alternativene.

Zodiac'en var altfor dyr, og
Bombard'en var ikke langt unna,
så da gjensto den mer ukjente
Searaider fra Neptun i Sandefjord.

Prisen var rimelig og i tillegg var
båten større enn de to andre
alternativer.

Styret bestemte derfor å avtale
et møte og en prøvetur. Fire
styremedlemmer dro en stund etter
på besøk i Sandefjord og så på
båten som lå i utstillingen. Dette
var ingen avskrekkende
opplevelser, og vi gledet oss til

prøveturen i en tilsvarende tre år
gammel båt, tilhørende Sandefjord
Dykkerklubb.

Turen gikk ut av fjorden og vi
fikk prøvd oss på litt sjø, hvor
båten virket fin og stabil, slik en
RIB skal være.

Vi var alle fornøyd med det vi
hadde sett og følt, så nå gjensto
det bare å vinne årsmøtets mandat.

Det ble lagt inn forslag og dette
ble vedtatt mot en stemme, men
på betingelse av at vi fikk solgt den
gamle båten først.

Som dere ser klarte vi begge
deler og klubben er nå den stolte
eier av en ny RIB.

Båten skal med på påsketur så
det kan hende at vi kommer med
mer om dette i neste nummer.

Curt





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 11. april kl. 19.00
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Søndag 22. april
DYKKING
Hans Petter Widerøe,
Mob. 415 68 328
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Onsdag 2. mai kl. 19.00
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

April/mai

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.

2. halvår:
Datoer annonseres senere.

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

Sjøen for
alle 2007

Det var ikke så mange som møtte
opp på den annonserte turen til
båtmessen torsdag 22. mars, tross
i løftet om å få se den nye RIB'en
vår etterpå.

Derek, Jostein, Geir og
undertegnede møttes på Holtan
litt etter kl. 16.30 og kjørte herfra i
en bil (Geir sin) rett til båtmessen
i Lillestrøm.

Det var som vanlig mye å se på,
men i og med at vi allerede har
kjøpt ny båt, var det mest tilbehør
som vi så på, og det er jo en del
rimeligere.

Ekkolodd med GPS var kriteriet
for vårt søk, og vi fant flere
interessante emner, men et pekte
seg ut, dels pga at den hadde
sidesonar, men også at prisen inkl.
kart og svinger (føler) lå på den
riktige side av 10.000 kr, nærmere
bestemt 7.500 kr hvis jeg ikke
husker galt.

At vi fire var veldig enige om at
det er noe slikt vi trenger, er ikke
det samme som at vi kjøper en i
morgen. Men om ikke det blir noe
i  år, kan det jo hende at en og
annen slenger inn et forslag på
neste årsmøte. Hvem vet?

Kl. 20.00 var det slutt på messe-
besøket og vi dro tilbake til Holtan
for å se på vår nyervervede RIB.
Jostein hadde sneket seg til en tur
innom Holtan et par dager før,
Derek var den som hentet båten i
Sandefjord uken før, og jeg har
vært med i Sandefjord for å se og
prøve båten. Dermed var det bare
Geir, som var helt "blank", men jeg
tror at vi kan tolke hans reaksjon
som en godkjenning. Synd at ikke
flere møtte opp, men nå er det
snart påske og her får den nye
båten hilst på mange av sine
brukere.

Curt

Søndag 6. mai
DYKKING
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255
Harald Pedersen,
tlf. 67 07 72 30
Mob. 977 45 008

16.-20. mai
KR. HIMMELFARTSTUR
TIL PORTØR
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255




