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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.
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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
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sen og Asbjørn Arnestad

Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer for
bruk på helgeturer. Om du trenger
utstyret, henvend deg ti l
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kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Vi sendte for kort tid siden ut
mail om myndighetens forslag
om lov om obligatorisk
båtførersertifikat.

Om dette blir
noe av i 2008 er
det nok ikke langt
unna, så dette bør
alle som ønsker å
kjøre klubbåtene
tenke på.

En del av
våre
medlemmer er
jo særdeles
kompetente
båtfører selv
om de ikke
har bevis på
det. Likevel
må klubben
stille krav
om
sertifikat
hvis loven
blir

Obligatorisk
båtførersertifikat i 2008?

MEDLEMSMØTE
ONSDAG 3. OKTOBER KL. 19.00

PÅ KLUBBLOKALET

Kom og vis
sommerbildene dine!

Curt Jacobsen, mob. 901 07 255
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vedtatt. Sannsynligvis vil
forsikringsselskapene også
forlange at båtfører har sertifkat.

Dere kan selv søke litt på
nettet og følge med i

utviklingen.



Bogøyvær



En liten eksklusiv gjeng dro 7.
september på krabbetur til
Utgårdskilen, hvor Tore igjen tilbød
opphold på familiens hytte.

Siden det ikke var så mange
som hadde tid i år, ble det plass til
Håvard og Guri og undertegnede
og Carlo, som stilte som båtmann
og dykkeleder.

Harald og jeg hadde med
utstyret og satte båten ut på
Tangen hvorfra Harald kjørte den
til Utgårdskilen. Han klarte akkurat
å være fremme før det ble mørkt.
Første fremmøtte tilberedte
middag til gjengen og levnet til og
med litt til Harald og jeg som ankom
forholdsvis sent. Ikke dårlig, når
man tenker på at Derek var med
ved første bordsetting!

1. dykk
Været var igjen upåklagelig, og
allerede fredag kveld dro Steven
og Duy ut på nattdykk til Svartskjær
mellom Asmaløy og Akerøya med
Derek som båtmann og Håvard og
Guri som assistenter.

2. dykk
Etter frokost lørdag formiddag
ankom Ingvar og ble med på
lørdagens dykk.

Det var litt sjø, men ikke verre

enn at vi tok turen til Nordre Søster,
hvor Steven, Duy, Ingvar, Derek
og Harald hoppet i vannet, mens vi
andre koste oss i båten.

Det var en del svell i bukta vi lå
og det ble nok et litt anstrengende
dykk, spesielt for Ingvar, som har
dykket lite de siste par år. Men
Harald og han hadde en kveld
forinden tatt et tilvendingsdykk i
Drøbak.

3. dykk
Dagens andre dykk gikk til
Svartskjær på sørsiden av
Akerøya. Det var litt roligere og

Krabbeturen til Utgårdskilen

alle hadde et fint dykk. Krabber ble
det også.

Tore var igjen på hytta og sørget
for at krabbekjelen var klar for
koking når vi var tilbake på
hytta.

Krabbe- og rekekos
Om kvelden ble det dekket på på
terrassen, hvor vi tilbrakte mange
timer ved bordet med krabber og
reker og hvitvin. Etterpå var det
kaffe og Ingvar som var den
lykkelige eier av en flaske cognac
delte raust med oss.

Kajakkpadling
Undertegnede og Carlo tok seg tid
til en liten padletur rundt Sauøya
rett utenfor hytta, vel, ikke helt
rundt, vi måtte snu når vi kom
utenskjærs og tok samme vei
tilbake. Pyse? Kanskje, men jeg
følte meg ikke helt trygg alene
med akter vanntettte skott åpent
og «barn» ombord. Ellers ver det
knallfint vær og turen var fin.

Vi var akkurat tids nok tilbake til
å bli med på neste båttur.

4. dykk
Søndagens eneste dykk gikk til
Tresteiner. Steven ble igjen på
hytte og tok den med ro. Sjøen

Tore Linderoth.

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 3. oktober kl. 19
på klubblokalet
KOM OG VIS
SOMMERBILDENE DINE
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255

Søndag 14. oktober
DYKKING PÅ MUREN
Harald Pedersen,
mob. 977 45 008

Oktober

Nytt kontonr.
OSDK har byttet bankforbindelse
og dermed fått nytt kontonummer:

6072 05 29850
Den nye banken er Nordea.

Garasje til
RIB'en

Vi håper at medlemmene følger
med og tar kontakt med styret hvis
det dukker opp en garasje som
passer for oss.

RIB'en står fremdeles på
Holtan, men vi vet ikke hvor lenge
det går.

Vi ber derfor alle holde øyne og
ører åpne!

Julebord på
Lorry

Derek har bestilt bord på Lorry
lørdag 24. november.

Du kan allerede nå melde deg
på til Derek på mob. 905 07 180.

Han må også vite hva du skal
ha å spise. Priser omtrent som i
fjor, men ta gjerne en titt på Lorrys
hjemmeside: www.lorry.no.

Søndag 28. oktober
DYKKING
Steven Cooke,
mob. 916 42 122

BADET
Det har ikke lykkes Derek å
oppnå kontakt med ansvarlig i
Oslo kommune angående
badetider.
Mer info pr. mail!

hadde nå roet seg betraktelig og
alle fikk et fantastisk dykk med
god sikt og bra med fangst. Især
Ingvar satte pris på dette ovenpå
det slitsomme dykket tidligere på
dagen.

Steven ble ringt opp for sette
igang krabbekjelen slik at den var
klar når vi kom inn.

Pakking og avreise
Vel tilbake på hytte ble de siste
krabber kokt og etter litt lunsj var
det bare å sette i gang med pakking
og rengjøring. Alle bidro men
likevel går tiden og for Harald og
jeg gjensto det å ta opp båten.

Fremfor at Harald skulle kjøre
båten til Tangen bestemte vi oss
for å prøve slippen i Utgårdskilen
som vi ikke turde satse på om
fredagen. Ved felles hjelp (mange
kokker) klarte vi det såvidt, men
bare fordi parkeringsplassene over
slippen var ledige. Dermed slapp
Harald og jeg å gjøre jobben alene.

Kort etter gikk turen hjemover,
med stopp i på Råde. Harald skulle
ha softis, men det endte med
burger også, og når jeg likevel

måtte stå der og vente, kjøpte jeg
meg likegjerne en kebab.

Vel tilbake i Oslo gjensto
vasking av båt og fersk-
vannskjøring av motor før vi kunne
komme oss hjem til sengen.

Curt

Fortsatt fra side 3

Hvorfor dykke når man kan ........




