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Klubbåter og kompressorer er
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utstyret, henvend deg til
materialforvalter, tlf. 977 45 008.
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kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Medlemsmøte 5. des.
kl. 19 i klubblokalet
JULEAVSLUTNING
med gløgg og pepperkaker
Ta gjerne med dine bilder og film!
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http://www.osdk.net
Bankgiro: 6072 05 29850

Curt Jacobsen, mob. 901 07 255

Sensommerturen 4.-11. august 2007

Sensommerturen skulle starte som
i fjor med å kjøre motorsykkel
oppover, men nytt i år var at
Kenneth hadde fått førerkort, så
han skulle være med og kjøre
sykkel sammen med meg og Geir.
Vi ble enige om å starte kl 0600
for å rekke båten på Nordyrøy på
Frøya. Men turen fikk ikke helt den
starten jeg hadde tenkt, for mat
skal man ha og det spiste jeg, men
følgende av det var at jeg fikk diaré
natten før vi skulle kjøre oppover.
Siste turen på toalettet var to timer
før Geir skulle komme hjem til oss
i Nittedal. Geir kom og jeg fant ut at
det var bare å prøve, men noen
frokost turde jeg ikke å prøve på.

Ca kl 0615 kom vi av gårde alle
tre. Nesten som planlagt. Ikke
verst! Vi hadde planlagt å kjøre E6
mot Dovre og det gjorde vi også.
Første stoppen hadde vi like
før Hamar og da begynte sensommeren å vise seg i fra sin
bedre side, så da gledet vi oss til.
Resten av turen på vei mot Frøya
gikk kjempebra uten tull - verken
med motorsykler eller magen.
Da vi ankom Norddyrøy var alle
som skulle være med ut på Bogøya
på plass. Nytt i år var at hele fam.
Strachan skulle være med.
Ferja kom og alt ble bært om
bord i båten og alle gledet seg til
en uke på Bogøya. På vei ut til øya
så det veldig bra ut, både med sikt
og vind, så det var bare håpe på at
vi skulle få det sånn en uke - og det
ble det. Nytt i år var at vi ikke skulle
leie skolen, men leie i en ny utleieleilighet nede ved sjøen og den så

veldig bra ut. Vi andre skulle bo på
Bakken som vanlig.
Men vi skulle dykke også og det
gledet vi oss til for vær og vind tillot
oss få kjørt langt ut der vi aldri
pleide å få dykket og det var
skikkelig bra. Det var som å dykke
i et paradis som vi pleide bare å få
sett på bilder. Dette resulterte i at
vi fikk fanget og filmet breiflabb før
de kom i fangstnettet, og når en
fisk kommer fangsnettet, så blir
det gjerne en middag av det også.
Det som også var nytt i år var at
foreldrene til Terje skulle være der,
så det var bare å levere fangsten til
dem så var middagen fiks ferdig
etter dykk nr 2 hvis vi orket. For det

var tydelig at de hadde drevet
hotell, for alt var servert når vi
skulle spise..Torsdagen skulle
foreldrene Terje reise og da kjente
vi noe rart, magen begynte å
knurre. I år hadde jeg lyst å gjøre
noe annet en dag. Det var å besøke
de andre øyene der det bor folk,
men det ble med bare å besøke
Sula. Det er den øya det bor flest
folk på. Pub hadde de der, så da
måtte vi smake på øllet. På turen
bort til Sula så var det tett tåke den
eftermidagen, så da fikk Derek
prøvd den nye GPSen sin og den
virket også hjem til Bogøya. Som
vanlig når vi er på tur så har vi noen
tradisjoner, og den ene er og spise
sushi og som vanlig er det Duy
som står for det, og spiser sushi av
de kamsjellene vi tar og det er
kjempe- godt. Det er det virklig
noe alle skulle ha smakt.
Men nytt av i år er også at det
har åpnet en ny pub på Bogøya
også. Der er det noe av det fineste
håndtverket jeg har sett i en pub
noen gang. Det er nesten verdt
bare å reise opp ditt for bare å se
den. Godt øl hadde de der også,
men som vanlig tar en ferie slutt
også. Så fredagskvelden gikk med
til å pakke utstyr og skylle
dykkerutstyr.
Men noen av oss har en litt
mere spennene tur hjem enn andre
for vi som skulle kjøre motorsykkel
titta litt mere på værmeldingen enn
andre.
Men hjalp det noe? Nei! Vi kom
til Dovre og der møtte vi styggværet
Det varte helt ned til Biri så det ble
en fuktig tur hjem igjen, men vi
hadde med oss regntøy, så det
gikk jo ikke så verst. Men det er jo
ikke som å stitte tørt og godt i en bil
og spise potetgull.
Jeg vil bare takke familien til
Terje for lånet av Bakken (det er
huset til fam. Lorentzen på Bogøya)
+ at Terje gidder å ha oss der en
uke. Jeg håper at vi for lov å være
med til neste år også og alle som
ikke har vært der bør bli med og
oppleve gammel kystkultur og flott
dykking.
Hilsen Harald.

Høstturen til Stavern

Fyr søndag fikk vi en ikke så liten
forskrekkelse når vi trynet inn i en
tilsynelatende vanlig stor bølge.
Båten ble mer eller mindre fyllt
med vann og passasjerene fikk
seg en dusj. RIB er definitivt et
riktig båtalternativ under slike
forhold.
Alle koste seg i god OSDK-ånd
og vi vender sikkert tilbake til
Stavern.
Curt

28. september dro en gjeng med
OSDKere atter til Solplassen og
Rakke Camping ved Stavern - 15
stk. med stort og smått + Carlo,
min firbente sønn. Det høres
kanskje mye ut på en høsttur, men
det var bare fem av dem som
skulle dykke.

Været var ikke det beste, men
med vår nye fine RIB var det ikke
noe problem å krysse de tøffe
bølger på vei ut til Svenner Fyr.
Dykkingen var som i fjor
upåklagelig, men det ble likevel
bare ett dykk lørdag og ett søndag.
På turen tilbake fra Svenner

DYKKING/AKTIVITETER
Meld fra til klubbens aktivitetsleder 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/dykkeleder om eventuelle spesielle
ønsker eller forslag.

Desember/januar
Onsdag 5.desember kl. 19
på klubblokalet
JULEAVSLUTNING
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255
Torsdag 6. desember
NATTDYKK I DRØBAK
med Sjøtrollet Dykkeklubb
Curt Jacobsen

Onsdag 2. januar kl. 19
på klubblokalet
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255
Søndag 13. januar
SØNDAGSDYKKING
Hans Petter Widerøe,
Mob. 415 68 328.

Søndag 9.desember
SØNDAGSDYKKING
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255
Søndag 30. desember
ROMJULSDYKK
Harald Pedersen,
mob. 977 45 008
OBS! Påmelding til søndagsdykk bør skje senest fredag kveld.

Julebord
2007
I år som i fjor var vi på Lorry og
inntok et godt måltid av både det
ene og ande.
Det var 11 stk som møtte opp.
De fleste spiste lutefisk, men
det ble også fortært ribbe,
pinnekjøtt og rakørret.
Etter å ha blitt ”kastet” ut fra
Lorry fortsatte vi oppover
Bogstadveien til et sted som het
Havana Society Club.
Det var ikke så mange som var
der når vi kom, men etter vært så
ble det folksomt.
Her var det et stort utvalg av
sydlandske, leskende drikker som
gjorde susen hos de fleste.
Etter at klokken hadde passert
midnatt++ fant vi ut at vi måtte
trekke oss østover i byen. Vi var
innom et par barer før vi vendte
hjemover.
Hans Petter

