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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 5. SEPTEMBER KL. 19.00

PÅ HOLTAN

Høstklargjøring av utstyr
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008

Høsttur til Solplassen
Camping, Stavern

Det har i klubbens historie vært en
del turer til Solplassen og området
rundt. I nyere tid tok Cato initiativ til
tur dit i 2000 og i fjor ble det igjen
tur. Det ble begrenset med dykking
pga forholdsvis dårlig oppslutning,
men siden dykkingen på Svenner
Fyr er såpass spennende har vi
bestemt å prøve igjen i år. Dette
skjer helgen 28.-30. september går
høstturen. Solplassen Camping
ligger ca. 1,5 km fra Stavern
sentrum.

Camping-plassen ligger fint til,
bare et steinkast fra vannet med et
vell av dykkemuligheter for enhver
smak.

For de som ikke dykker er det
gode muligheter for andre aktivitter.

Dykkingen
Det fine rene vannet skulle gi jakt-
folket gode muligheter for fangst.
Ellers anbefales alle med
undervannskamera å benytte
anledningen til å få noen skikkelige

undervannsbilder, som vi alle kan
se på et av vinterens klubbmøter.

For de med sans for flotte fyr(e)
anbefales en tur til Svenner Fyr,
som har mye fin dykking å by på.

Innkvartering
Foreløpig har vi booked oss inn på
tre 4-hytter og to 6-mannshytter
med plass til 24 personer.  Du må
ha med sengetøy eller sovepose.

Fiskekonkurranse
Høsten er krabbesesong men vi
pleier å komme over en og annen
fisk også, så fiskekonkurranse skal
det bli. Deltaker må ut med
deltakergebyr på 50 kr, som går til
innkjøp av premier.

Påmelding/pris
Påmelding innen fredag 21.
september. Pris pr. person/køye
kr 360 for helgen.
Kontaktperson:
Curt Jacobsen, tlf. 901 07 255.

Krabbetur til Utgårdskilen
helgen 7.-9. september

På hytter er et bare plass til
7 personer + kanskje en på sofa.

Vær derfor rask med å melde deg på!
Kontaktperson: Tore Linderoth, 480 47 108



De som dro på Akerøya
pinsehelgen fikk en drømme-
åpning på sommeren, varmt vær,
vindstille, og badetemperaturer
opp mot 20 grader –” dette blir en
topp sommer” var konklusjonen til
de som hadde sovet gjennom
første helgen i fjelltelt.

Oppseilingen mot sommeren var
ikke den beste, man hadde helt
siden i fjor vært i diskusjoner med
Friluftsrådet om hvorvidt vi kunne
sette opp telt, og evt hvor. De siste
års tradisjoner med telt nede på
sletta så ut til å bli brutt, og de
første helgene på Akerøya ble
derfor tilbrakt i telt som kunne tas
med etter hvert besøk.
Usikkerheten førte nok til at mange
valgte å vente med å sette opp telt
– slik at årets sesong for mange

kom igang senere enn vanlig.
Enigheten med friluftsrådet og
vaktmannen om å sette teltene
langs fjellveggen på sletta foran
huset fungerte til slutt veldig bra,
og man unngikk at noen stier ble
sperret av tildels ”kreative”
presenning påbygg på teltene.

For de av oss som husker lenger
tilbake enn manns minne vil nok

årets Akerøya sesong fortone seg
som tildels regnfull, og med mye
vind. For de av klubbens
medlemmer som har investert i
kajakk, kan det kanskje være et
alternativ med windsurfing –
Brattestø har vært fullt av
surfeentusiaster som har skrytt
voldsomt av de gode forholdene.
Undertegnede med familie
opplevde sågar en ”Robinson-
lignende” opplevelse hvor familien
var alene på Akerøya i nesten 24
timer, uten å se et eneste
menneske eller båt  på Akerøya –
midt i fellesferien!

Mange lyspunkter har det
selvfølgelig vært, og det er ikke til
å legge skjul på at de av oss som
tok ”sjansen” på å dra nedover St.
Hans helgen til tross for høyst
tvilsom værmelding fikk en flott
opplevelse, med bål og kveldssol,
i motsetning til de som valgte å bli
hjemme.

Dykkingen i år har vært veldig bra,
med den nye båten som har fungert
perfekt, og som har vist seg å ta
den ofte grove sjøen rundt Akerøya
på en eksemplarisk måte. Kenneth

Tekst:
Geir Langeland

Fotos:
Alise B. Olsen,
Hans Petter
Widerøe
og Curt Jacobsen

Akerøya - sommeren 2007



har i år jobbet mer eller mindre fast
som båtmann, noe som har gjort
at vi har kunnet dykke i visshet om
at vi alltid blir plukket opp når vi
kommer til overflaten. Det har
kanskje ikke vært like mye
dykkeaktivitet som tidligere, men
det får været og den trege
sesongen ta skylden for.
Sikten i år har variert endel fra det
helt perfekte på noen dykk til
”grøtete” på andre, men det har
vært bra med liv og vegetasjon, og
vi har sett uvanlig mye hummer på
hvert dykk.

Også i år fikk vi besøk av dykkere
fra Sjøtrollet som fikk opplevd
Søndre Søster, Tresteinene og
Kolleribba på sitt beste, med dykk
opp mot 70 min i våtdrakt, i tillegg
til bra vær og grilling m/tilbehør og
ikke minst fint vær.

I sommer opplevde dessverre
OSDK at et medlem måtte i trykk
kammer til behandling, etter noe
som kan karakteriseres som et
helt normalt dykk. I skrivende stund
er vel årsakssammenhengen til
dette ikke helt avklart. For de fleste
av oss som dykker setter slike ting
spor, og utvidet sikkerhetsstopp
har vært flittig praktisert etter dette.

Som vanlig ble årets Akerøya
sesong avsluttet med grillfest, men
med en ny vri. Harald hadde vær
og kjøpt inn store mengder reker,
salat, loff og kongekrabber, som
ble tilberedt på stedet.  For å
tilfredstille ungene og et par
”voksne” ble båten sendt over til
fastlandet for å handle inn kylling.

Fortsettes neste side.



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 5. september kl. 19
HØSTKLARGJØRING AV
KLUBBUTSTYRET
på Holtan
Harald Pedersen,
Mob. 977 45 008

Helgen 7.-9. september
KRABBETUR TIL
UTGÅRDSKILEN
Tore Linderoth
mob. 480 47 108.

September

OSDK.net
Ta en titt på vår hjemmeside!

Webmaster Cato Eik har gjort
noen fine forbedringer.

Er det noen som har lyst å
involvere seg i den redaksjonelle
biten, kanskje i samarbeid
med OSDK-postens redaksjons-
komite?

Ta kontakt med Hans Petter
Widerøe, tlf. 415 68 328.

Søndag 16. september
DYKKING
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Helgen 28.-30. september
HØSTTUR TIL SOLPLASSEN
& RAKKE CAMPING
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255.

Kvelden ble rundet av med drikke
og snacks ved bålplassen på
stranda – nok en flott helg på
Akerøya.

Avslutningsvis - for de av oss som
liker å bade på stranda ble ikke
2007 noen stor suksess. Alle som
var i vannet klaget over at det var
kaldt, og temperaturen steg vel
ikke over 20 grader som faktisk
ble målt i pinsehelga. De fleste
ungene har fått våtdrakt i sommer
og har fungert som normalt med
bading og fiske etter krabbe.

Ja vi kommer tilbake – vi gleder
oss allerede til neste sesong.

Geir

Fortsatt rra side 3.




