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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.

Årsberetning 2007
Følgende personer ble valgt til
tillitsverv i OSDK etter årsmøtet i
begynnelsen av februar:

Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Matr.forv.:Harald Pedersen
Akt.leder: Curt Jacobsen
Styrem.: Terje B- Lorentzen
1. varam.: Grete O. Husø
2.varam.: Alise B. Olsen
Revisor: Irene Lorentzen
Valgkom.: Geir Langeland

og Jostein Stø.

Styret var nesten identisk med
fjorårets styre. Det var kun interne
forskyvninger

Forandringen var at Terje B.
Lorentzen tok vervet som styre-
medlem, Grete O. Husø tok vervet
som 1. varamedlem og Alise B.
Olsen tok vervet som 2. vara-
medlem.

Sammensetningen i styret var
den samme gjennom hele året, og
det ble holdt 10 styremøter.

Medlemsmøter
Det ble også gjennomført 10
medlemsmøter. De fleste møtene
ble holdt i klubblokalet.

På et møte besøkte vi butikken
til Dykkersport, som ligger på
Lysaker. Tre møter hadde vi
dugnad på utstyret på Holtan.

OSDK-posten
Klubbens avis, OSDK-posten, kom
ut i 9 nummer. Redaksjonen bestod
i år som i fjor av Curt Jacobsen,
Asbjørn Arnestad og Hans Petter
Widerøe. Vi takker spesielt for
Asbjørn sin velvillighet og interesse
for klubben og avisa. Vi takker
også Curt Jacobsen, Geir
Langeland, Harald Pedersen og
Hans Petter Widerøe for sine
bidrag til avisa.

Dykketurer
Det har vært tilbud om søndags-

dykking omtrent hver andre helg
hele året. Oppmøtet har vært så
som så, men turene som er blitt
arrangert har det vært stor
interesse for.

Vinterturen i år skulle gå til
Rognstranda, men den ble avlyst
pga for liten oppslutning.

Påsketuren gikk i år til Sørlandet
Camping ved Risør. Her var det 21
med stort og smått som dro
sørover. Det var forholdsvis god
sikt og vi fikk mange fine dykk,
men alt for lite fangst.

På Kristi Himmelfarts turen ble
det rekordstor deltagelse til tross
for at det sammenfalt med 17.
mai.

Det var 31 stk med stort og
smått og to hunder som dro til
Portør. Været var bra, så her ble
det dykket mye. Det ble ikke fanget
så mye fisk så fiskekonkurransen
ble avlyst.

Sommerleiren på Akerøya kom
litt sent i gang, pga av at det var
stor usikkerhet hvor vi kunne
plassere teltene våres. Etter
enighet med oppsyns mann ble
teltene satt opp noe senere enn
normalt.  Været var så som så hele
sommeren, noe regn og mye vind.
Dykkingen var upåklagelig hele
sommeren og vi fikk prøvd den
nye ribben i all slags vær.

Grillfesten var det Derek
Strachan som sto for, men har var
det en ny vri med reker og
kongekrabbe.

Sensommerturen gikk i år igjen
til Bogøyvær. I år var det 9 stk som
dro oppover. De dykket, spiste,
dykket og spiste hele uken. Det
ble tatt opp mengder med
kamskjell, krabber og de fikk noe
fisk. Vi takker Terje Lorentzen for
lånet av huset.

Krabbeturen gikk til Hvaler i
midten av september. I tillegg til
grei dykking og fangst av krabbe,
fikk vi overnattet i hytta til familien
Linderoth igjen. Dette var det femte
gang vi har vært her på krabbetur.



ÅRSFESTEN 2008
fredag 8. - lørdag 9. februar

Vanligvis har vi en festkomite til å organisere klubbens
årsfest, men i og med ingen ar kunnet påta seg oppgaven

foreslår vi rett og slett en kosetur til Fredrikshavn med
StenaLine.

Prisen avgjør du i noen grad selv.

Vi satser på felles bordsetting  fredag kveld.

Er du interessert kan du ta kontakt med undertegnede.

Kontaktperson:
Curt Jacobsen, mob. 901 07 255

Vi takker Tore for at vi også i år fikk
lov til å komme på besøk.

Høstturen i år gikk til Solplassen
Camping i Stavern. Tre hytter ble
fylt opp med stort og smått.

Her tok de turen ut til Svenner
fyr både lørdag og Søndag, og der
fikk de noen fine dykk.

Det ble også satt opp en ekstra
høsttur til Hvaler, men den ble
avlyst pga at det var for få det
passet for.

Dugnader
Vi har ikke hatt noe inntektsgivende
dugnader i løpet av året, men det
var det flere dugnader på klubb-
utstyret.

Styret vil nok en gang takke alle
selvoppofrende medlemmer for sin
innsats.

Utstyr
Vi har i løpet av året brukt utstyret
vårt flittig på turene våre.

I våres solgte vi Zodiac Riben
og kjøpte en helt ny Stingray Rib,
som både var større og bedre i
sjøen.

Internett
Klubbens internettside er det ikke
så veldig stor aktivitet på.

Det har blitt en ny layout på
hjemmesiden, men det kommer få
innlegg fra medlemmene, så vi
bør tenke nytt for og få opp
aktiviteten her.

Takk til Cato Eik som har lagt
ned mye arbeid.

Badet
I løpet av våren skulle vi ha badet
5 ganger, men pga at det var
problemer å få tak i de rette nøklene
ble det ikke bad hver gang.

Pga nøkkel problemene ble det
ikke noe badetider i høst.

Sosiale aktiviteter
Årsfesten i år hadde styre leid
lokaler på Nesodden med
overnattingsmuligheter. På grunn
at den sammenfalt med vinter-
ferien, var det veldig dårlig
oppslutting.

De som var der sa at det var
hyggelig samvær.

Julebordet i år ble arrangert på
Lorry. Takk til Derek Strachan som
sørget for organiseringen.

Sluttord
Oslo Sportsdykkeklubb bestod pr.
31.12.2007 av 35 medlemmer og
2 støttemedlemmer. Medlems-
massen har gått ned i forhold til
fjoråret. Vi håper at fornying av
utstyr og bedre synlighet skal gi
flere medlemmer i det nye året.



Oslo Sportsdykkeklubb innkaller til

ÅRSMØTE
onsdag 6. februar 2008 kl. 19

på Holtan Last i Stanseveien på Kalbakken

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer

Valg av møtereferent

2. Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

3. Årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett
Fastsettelse
av kontingent
Styret foreslår 600 kr i
året for hovedmedlem,
300 kr for familiemedlem,
støttemedlem uendret.

6. Innkomne forslag
Styret foreslår at man ikke
leier Romsås bad i år.

Obs! Husk at forslag må
sendes i brevs form med
underskrift og være styret i
hende senest to uker før
årsmøtet.

7. Valg til tillitsverv
Valgkomiteen har bestått
av Jostein Stø og Geir
Langeland som innstiller:
a) Styret

Leder:
Derek Strachan

Økonomiansvarlig:
Terje B. Lorentzen
Sekretær:
Curt Jacobsen
Materialforvalter:
Harald Pedersen
Aktivitetsleder:
Duy Hoang
Styremedlem:
Hans Petter Widerøe

Varamedlem(mer):
1. Jostein Stø
2. Alise Beate Olsen

b) Revisor: ?
c) Valgkomité:

Geir Langeland og
Steven Cooke

OBS! Fullmakter er bare gyldig med underskrift.

Båtførerkurs
på Holtan Last

OSDK avholder igjen båtførerkurs for sine medlemmer
 i februar og mars (eller april).

Kurset er gratis for medlemmer og deres familie som ønsker
å stille som båtmenn. Ikke-medlemmer må betale kr 500.

Eksamensavgift avholdes av elevene selv (ca kr 600-700)

Kurset vil gå over 6 kvelder a 3 timer.

Endelige datoer kommer pr. e-post.

Kontaktperson:
Terje Lorentzen, mob. 400 39 949

terje@osdk.net



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/
dykkeleder om eventuelle spe-
sielle ønsker eller forslag.

Januar/februar
Søndag 13. januar
SØNDAGSDYKKING
Hans Petter Widerøe,
Mob. 415 68 328.

Søndag 27. januar
SØNDAGSDYKKING
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255

Onsdag 6. februar kl. 19
på Holtan
ÅRSMØTE
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255

8.-9. februar
ÅRSFEST
på Fredrikshavnsbåten

22.-24. februar
VINTERTUR
Curt Jacobsen,
mob. 901 07 255

Vintertur 22.-24. februar
På slutten av fjoråret forsøkte vi å
arrangere en ekstra høsttur til
Hvaler, men måtte dessverre
avlyse pga en forholdsvis kort
påmeldingsfrist. Flere var inte-
ressert i en tur dit, men kunne
dessverre ikke akkurat denne
helgen. Vi prøver derfor med en
vintertur dit.

Planen er å bestille Reke-
fabrikkens leilighet på Papper på
Hvaler for årets vintertur.

Her er det 6 køyeplaser +
mulighet for 2 på sofa på stuen.

Skulle hytten mot forventning
være utleid, har vi to alternative
muligeter innen tre timers bilkjøring
fra Oslo.

 Hvis du er interessert må du ta
kontakt med undertegnede
snarest.

Curt Jacobsen, mob. 901 07 255
e-post: curt@osdk.net

Påsketur til
Rødehavet

Det begynner å haste med påmelding til påsketuren.
Det er sendt ut info pr. e-post.
Ta kontakt med Derek snarest på tlf. 905 07 180 eller

derek@osdk.net.




