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MEDLEMSAVIS FOR
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Nr. 4 - Mai 2007.

22. 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.: Terje B. Lorentzen
Varamedl.: Grete Olsen Husø
Varamedl.: Alise B. Olsen
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: 100 kr. pr. dag/200
kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Oslo Sportsdykkeklubb
Postboks 58 Romsås, 0907 Oslo
http://www.osdk.net
Bankgiro: 7076 05 42316

Sommer og sol venter!
Pakk telt og dykkerutstyr og famlien
og ta turen ned til Hvaler.
Her er det bare å møte opp!

Medlemsmøte 2. mai
på Dykkersport
Mange av har ikke sett den nye
butikken, men nå har du muligheten.
Møt opp i butikken på Lysaker kl. 18
Curt Jacobsen, mob. 901 07 255

DUGNAD
fre. 4. og lør. 5. mai
Den grå trenger å bli limt og lappet litt
+ bremsene på hengeren må repareres.
Vi håper på bra fremmøte!
Harald Pedersen, mob. 977 45 008

Vellykket tur til Sørlandet Camping
I første halvdel av siste dekade i
forrige årtusen tilbragte OSDK to
påskeferier og en pinse på
Sørlandet Camping.
Vi har i mange år prøvd å
praktisere
Vestlandstur
annenhvert år og sørlandstur de
andre årene. Inntil vi bestemte å
prøve Grebbestad i Sverige, noe
vi har gjort et par ganger.
Men noen husket tydeligvis
Sørlandet Camping, for jeg ble
bedt om å sjekke muligheten og
interessen for en påsketur dit i år.
Som vi nå vet, endte det slik. Det
var i alt 21 påmeldte + en hund,
men ikke alle dro nedover samtidig.
Først ute var Derek med tre
barn, svigerdatter og Jostein. De
dro allerede lørdag. Om søndagen
ankom Merethe, Cato og ungene.
Denne gjengen fikk et par
fredelige dager sammen før May,
Hans Petter og deres barn +
Christin, Carlo og undertegnede
kom utpå tirsdagen. Nina, Harald
og Kenneth + Duy og Steven måtte
jobbe og kom først onsdag.
Været i påsken var ikke bra –
Dennis - sønnen til Derek - var
igjen med på tur og stilte villig som
båtman, denne gangen sammen
med kjæresten.

ihvertfall på fjellet, men det var det
derimot ved sjøen og ikke minst på
Sørlandet Feriesenter. Rigtignok
var det ikke sydentemperaturer i
vannet, men det tror jeg ingen
forventet heller.
Det var forholdsvis god sikt og vi
fikk mange fine dykk, men alt for
lite fangst.
Fiskekonkurransen
Det var som vanlig fiskekonkurranse, hvor Hans Petter
påtok seg det ærefulle og
ansvarsfulle verv som ansvarlig
leder og pengeinnkrever. Alle
deltkakere i fiskekonkurransen
batalte 50 kr, som skulle brukes til
premier.
Hans Petter prøvde seg med
en steinbit på ca 2 kg, men det
holdt ikke lenge. Han rakk ikke å
fotografere eller vise den til andre
før han parterte, så vi får vel bare
stole på hva han sier. Noen
privilegier må man vel ha som
ansvarshavende.
Jostein har alltid vært flittig
deltaker både med slynge og
fiskestang og dro litt senere ikke
overraskende i land en steinbit på
3,9 og ledet dermed konkurransen.

Christin var ikke eneste pike under
vann. Under også en sypike.

Under torsken til Harald - 3,9 kg.

Hans Petter med sin store
rødspette (rødspetten til venstre).

Christin og jeg investerte i fjor sommer i kajakker, noe vi ikke angrer på.
Det ble flere deilige turer mellom dykkene i det fine påskeværet.

Harald liker jo også å ta fisk og
leverte dagen etter en pen torsk til
veiing. 3,9 kg var også den og
dermed sto han til delt
førstepremie.
På et meget mørkt nattdykk fra
brygga dro Hans Petter i land en

pen rødspette på 2,5 kg. Dette er
jo stort tilogmed på Vestlandet så
dette var en fin fangst.
Største fangst fikk Jostein, når
han satte kroken i låret på
dykkedrakten min, men komiteen
godkjennte ikke fangsten, siden

han ikke hadde tenkt å spise meg.
Litt Aquasure sørget for at
drakten min igjen ble tett, slik at
jeg kunne fortsette dykkeaktivitene.Det gode været sviktet
oss ikke før vi søndag skulle pakke
for hjemturen.
Curt

BADET

Jubilanter

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.

Hans Petter Widerøe fyller 40 år
fredag 11. mai.

Medlemmer gratis.
Pris gjester:
Voksne/barn: kr. 40,-/20,- pr. gang.
2. halvår:
Datoer annonseres senere.
Kontaktpersoner:
Derek Strachan, mob. 905 07 180
Curt Jacobsen, mob. 901 07 255.

DYKKING/AKTIVITETER
Jacobsen, tlf. 901 07 255 om tid
og sted.
Ring også aktivitetsleder/dykkeleder om eventuelle spesielle
ønsker eller forslag.

Meld fra til klubbens aktivitetsleder hvis du planlegger å dra ut
å dykke. Kanskje noen har lyst
til å bli med!
Ring aktivitetsleder Curt

Steven Cooke fyller 50 lørdag 19.
mai.
Vi gratulerer!

Har du ikke
fått meldt
deg på
Kr. H.fartsturen
til Portør?

Mai
Onsdag 2. mai kl. 18.00
MEDLEMSMØTE
PÅ DYKKERSPORT
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

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

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

25.-28. mai
PINSETUR
TIL AKERØYA
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

OBS! Påmelding til søndagsdykk bør skje senest fredag kveld.

Pga av at 17. mai og
Kr. Himmelfartsdag
faller sammen i år er
det fremdeles ledige
hytter i Portør. Er dere
raske er det mulighet
for å etterbestille.
Ta kontakt med
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255

