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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.

MEDLEMSMØTE
ONSDAG 6. JUNI KL. 17 PÅ HOLTAN

Dugnad på klubbutstyret
før AKERØYA-SESONGEN

Følgende må gjøres:
Bunnstoff på RIB +

  lage holdere til dykkeflagg og slynger
Male og  reparere gamle henger
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008

Akerøya har vært klubbens
sommerparadis i flere år. Øya er
16 km2 stor og ligger i Hvaler
kommune utenfor Asmaløy. Øya
er friareal og hekkested for ulike
fuglearter. I tillegg til fuglene
befolkes øya av et utall sauer. Men
sauer er ålreite dyr og skal få være
i fred. Husk at det er vi som er
gjester på øya.

Det er utallige dykkemuligheter
utenfor Akerøya. Blant annet kan
vi nevne Tresteinene, Søstrene
og Svartskjær... Det er en del fisk
og mye krabber i området. De
siste årene har det vært arrangert
en krabbetur i midten av september
til øya, og oppslutningen har vært
meget bra. Krabbeturen til Hvaler
har etterhvert blitt en tradisjon.

Rett øst for Akerøya ligger
Festningsholmen med Akerøya
Fort. Akerøya ble befestet første
gang rundt 1600-tallet, og fortet
ble oppført til støtte for den norske
galeiflotiljes operasjoner ut fra
Fredrikstad og langs Bohusläns
kyster og som tilfluktssted for
handelsfartøyer. Fortet ble
restaurert i 1960-årene. Også i
dag søker båtfolk "tilflukt" ved
Akerøya, og klubben har flere
ganger måttet redde landkrabber i

havsnød.
Akerøyasesongen begynner St.

Hans-helgen 23. juni og 28. juli
arrangeres den tradisjonelle
egrillfest. Påmelding til grillfesten
skjer til Derek Strachan før 21. juli.

Alle medlemmer av OSDK kan
delta på sommerleiren. Ta gjerne
med deg venner og bekjente også,
spesielt er potensielle nye
medlemmer hjertelig velkommen!

Det er ferskvannspumpe og
utedoer på øya. Du må ha med
deg komplett campingutstyr, som
telt, sovepose, feltkjøkken osv. på
leiren. Er du i tvil om hva som er
lurt å pakke i sekken, ta kontakt
med aktivitetsleder.

Dykkerutstyr er en selvfølge,
de ulike dykketurene planlegges
av deltakerne på leiren etter hvert.

Klubbens båter vil ligge fortøyd
ved Brattestø når ingen er på øya.
Ring derfor aktivitetsleder eller
materialforvalter før du reiser
nedover for å få nøkler til båtene.

Adkomst
For å komme til Akerøya kjører du
først til Fredrikstad. Der tar du
veien mot Hvaler. På Hvaler må du
kjøre gjennom bommen, som
koster 50 kr. Følg deretter veien

Sommerleir Akerøya

Fortsettes på baksiden



Det ble i år helt uventet rekordstor
deltakelse på kr. himmelfartsturen
til Portør. Med sammenfall av 17.
mai og Kr. Himmelfartsdag var
ikke forventningene store, men her
tok vi feil. Riktignok ventet mange
med å dra nedover til torsdg kveld
og fredag, men totalt deltok 31 + to
bikkjer. Ikke dårlig!

Etter en forholdsvis kjølig vår,
var det derimot ikke uventet at
været var litt skiftende, men med
mye opphold. 17. mai var det, som
ellers i store deler av landet, flott

vær, og de som ikke dro til Kragerø
for å feire dagen, tok en tur i vannet
og koste seg der med forholdsvis
god sikt og mye liv, men lite fangst.
Etterhvert ble det dratt i land litt
torsk på nærmere 3 kg og også en
steinbit på akkurat 3 kg, men større
ble det ikke og det ble bestemt at
dette var for svakt til å dele ut
premier og fiskekonkurransen ble
avlyst.

Pga av forholdsvis dårlig
påmelding ved fristens utløp ble
Sjøtrollet kontaktet før vi avbestilte

Kr. Himmelfartstur til Portør
 (for 14. gang)

hytter. Herfra fikk vi tre påmeldinger
(2 dykkere + en kone).

Sjøtrollene var svært fornøyd
med turen og lurte på om de også
kunne ta en tur til Akerøya til
sommer. Vi gleder oss til å se dem
igjen der.

50 år
Lørdag 19. fylte vårt mangeårige
australske medlem, Steven, 50 år.
Dette ble feiret med utendørs
serveringa av bløtkake m.m. og
overrekkelse av gave fra gjengen.



Jubilanten virket sterkt preget av
situasjonen. Hvorvidt det skyldtes
overraskelsespartyet eller be-
kymring over å ha rundet et meget
skarpt hjørne, er usikkert. Men vi
som også har passert femtitallet
kan berolige med at det er helt
ufarlig bare man bruker briller.

Utstyret
De av medlemmene som hadde
sin første tur med den nye båten,
var i likhet med oss andre-
gangsbrukere, veldig fornøyd. Alt
fungerer som forventet og ikke
minst den gode plassen tror jeg de
fleste setter god pris på.

På dugnader i forkant av turen
var det blitt montert matter i dørken
og det gamle ekkoloddet var
montert.

Ellers fungerte utstyret perfekt,
bortsett fra en liten feil på den
store pressen, som Harald raskt
fikset.

Den grå båten var limt og lappet
og de to forreste bunnplatene var
skiftet ut – dem har vi laget selv.

Enda en svært vellykket tur til
Portør og Fred Pedersen ønsker
oss velkommen tilbake (hytter er
bestilt til neste års tur)!

Curt
FOTO: Sverre Tveit og Curt Jacobsen



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 6. juni kl. 17.00
KLARGJØRING AV
KLUBBUTSTYRET
på Holtan
Harald Pedersen,
Mob. 977 45 008

Søndag 10. juni
DYKKING
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Helgen 22.-24. juni
St. Hans-feiring på Akerøya
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255.

Juni/juli/august
1. juli - 5. august
SOMMERLEIR AKERØYA
Curt Jacobsen, tlf. 22 16 16 09
mob. 901 07 255.

Lørdag 28. juli
GRILLFEST AKERØYA
Derek Strachan, tlf. 905 07 180

4.-11. august
SENSOMMERTUR TIL
BOGØYVÆR
Terje Lorentzen,
tlf. 400 39 949

Søndag 26. august
DYKKING
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

videre til Asmaløy og finn
avkjøringen til Brattestø.

Kjør helt ned til brygga. Du kan
legge igjen bagasjen der, men
parkering må gjøres på
parkeringsplassen som ligger på
venstre side litt etter avkjøringen.

Ring et av nedenstående
telefonnumre hvis du planlegger å
dra til Akerøya.

Priser
Se prislisten i båt-/pressekassen..

Terje Lorentzen arrangerer for
syvende gang sensommertur til
Bogøyvær utenfor Frøya. Klubben
var første gang på øya påsken
1999 og de siste seks årene har
det vært sensommertur dit.

Det blir avreise fra Oslo lørdag

Grillfest
Akerøya
lørdag 28. juli

Tradisjonen tro avholdes det
grillfest mot slutten av Akerøy-
sesongen.

Menyen er ikke fastsatt og
derfor heller ikke prisen. Du må
selv ta med drikke og sannsynligvis
også tilbehør til grillmaten, men alt
dette får du greie på, når du melder
deg på.

Påmelding
senest 21. juli
på tlf/SMS til

Derek Strachan
tlf. 905 07 180

4. august og hjemreise lørdag 11.
august. Terje kommer til å kjøre bil
med henger oppover, og det blir
mulighet for å få med utstyret og
selv ta fly/båt.

Prisen er det vanskelig å si noe
om, men dyrt er det ikke. Pris på

Sensommertur til Bogøyvær

Vi gratulerer
Vårt mangeårige redaksjons-
komitemedlem Asbjørn Arnestad
fyller 60 år 19. juli. Vi ønsker
jubilanten fortsatt mange gode år
(i redaksjonskomiteen).

Fortsatt fra siden

luftfylling og båtturer er slik de
pleier å være.

Påmelding innen 4. juli til
Terje Lorentzen
tlf. 400 99 949
terje@osdk.net

.

Husk promillegrense på sjøen: 0,8

VIKTIGE TELEFONNUMRE:
Curt Jacobsen, tlf. 901 07 255
Derek Strachan, tlf. 905 07 180
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008

Telting
Friluftsrådet har uttrykt ønske om
mer spredning av teltene våre og
gjerne til speidersletta og/eller
stranden på nordsiden av øy.

Det avholdes snart møte

mellom Friluftsrådet, fuglefolka og
Bjørn Pettersen og vi kommer
tilbake pr mail om endelige
rettningslinjer.

Styret henstiller til generelt å
vise hensyn.

GOD SOMMER!

Husk å informere material-
forvalter om hvem som har
båtnøkkel og båt-/presse-
kassen. Det er også viktig å si
ifra om noe er galt med utstyret.




