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Nr. 2 - Feb. 2008. 23. årgang

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.: Terje B. Lorentzen
Sekretær: Curt Jacobsen
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Duy Hoang
Styremdl.: Hans Petter Widerøe
Varamedl.: Jostein Stø
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.

Sak 1
Valg  av ordstyrer
Derek Strachan

Valg av møtereferent:
Terje Lorentzen

Oppmøte: 8 medlemmer var
tilstede, 1 medlem hadde levert
fullmakt.

Sak 2
Godkjenning av innkalling
Ved akklamasjon
Godkjenning av saksliste
Ved akklamasjon

Sak 3
Årsberetning
Årsberetning ble lest av ordstyrer.

Årsberetningen ble godkjent
uten innsigelser.

Sak 4
Godkjenning av regnskap
Hovedposter av regnskapet
gjennomgått av økonomiansvarlig
Regnskap godkjent

Sak 5
Godkjenning av budsjett
Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår å beholde
kontingenten på 600 kr i året for
hovedmedlem, 300 kr for
familiemedlem og 100 kr for
støttemedlem.

Kontingenten ble vedtatt
uendret.

Andre budsjettelementer
Budsjettelementene ble gjennom-
gått av økonomiansvarlig.

Budsjett ble godkjent.

Sak 6
Innkomne forslag
Styret foreslår at man ikke ikke
leier badet i år.

Årsmøte har vedtatt at man
 ikke leier badet i 2008.

Sak 7
Valg til tillitsverv
Valgkomiteen har bestått av
Jostein Stø og Geir Langeland som
innstiller:

a) Styret
Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Terje Lorentzen
Sekretær: Curt Jacobsen
Matr.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder Duy Hoang
Styrem.: Hans Petter

Widerøe

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

b) Revisor:
Steven Cooke

c) Valgkomité:
Geir Langeland og
Ole Martin Sundby

Alle innstilte ble innvalgt ved
akklamasjon.

Årsmøtet for 2008 er hevet.

Årsmøtereferat 2007
onsdag 6. februar 2008 kl. 19

på Holtan Last i Stanseveien på Kalbakken



Samarbeidet med
Sjøtrollet Dykkerklubb

Sjøen for alle

Nytt klubblokale

OSDK har i etterhvert mange år
samarbeidet med Sjøtrollet
Dykkeklubb.

Første gang besøkte de oss på
Akerøya der de også har vært
flere ganger siden.

De to klubbene har hver sin
sterke side som vi gjennom
samarbeidet vil forsøke å utnytte
til begge klubbers beste.

OSDKs har i alle år vært gode
på å arrangere overnattingsturer
til forskjellige steder i landet.
En del av disse turene går til plasser
vi har blitt spesielt glade i, som
f.eks. Portør og Bogøyvær, mens
påsketurene også iblant går
utenlands.

Kr. Himmelfartshelgen har
gjennom snart 15 år gått til Portør.
Det har også vært lagt høstturer
og en enkelt vintertur dit.

I pinsen har det vært gjort et par
forsøk på å få til en tradisjon, men
pga tidspunktet har det for mange
vært mer naturlig å begynne
teltingen på Akerøya på Hvaler
da.

Fra St. Hans tar vi for alvor
Akerøya i bruk og gjennom hele
sommeren, spesielt i juli, legger
mange OSDK-ere ferien til
Akerøya, hvor vi som nevnt
tidligere ofte får besøk av våre
venner fra Sjøtrollet Dykkerklubb.

Etter grillfesten på øya tidlig i
august går sensommerturen til
Bogøyvær av stabelen, i år for
åttende gang,

I midten av september tilbringer
vi en helg på Hvaler for å fange
krabber.

Høsttur arrangerer vi i
månedsskiftet september-oktober.

De siste to åra har vi vært på
Solplassen Camping, hvor vi bl.a.
har dykket på Svenner Fyr.

Sjøtrollet Dykkerklubb har i alle år
vært utrolig flinke med dags- og
kveldsturer med faste avganger
fra Drøbak to søndager i måneden
og alle onsdager.

Avtalen innebærer at klubbenes
medlemmer kan delta på turer med
fulle klubberettigheter, dog kan de
bare kjøpe rabattkort i sin egen
klubb.

Klubbene vil også forsøke å
arrangere felles temakvelder.

Vi håper at medlemmene vil utnytte
dette begge veier og våre
respektive styrer tar gjerne mot
innspill fra medlemmene.

OSDK ble nylig kastet ut av sitt
mangeårige klubblokale i Tante
Ulrikkes vei 10c på Stovner.

Det var jo veldig leit, men
heldigvis dukket det en løsning

opp hos Holtan Last på Kalbakken.
Vi har riktignok ingen kontrakt,

men har ihvertfall et sted å holde
møter inntil videre.

Lokalet er passe stort og det er

også tilgang på WC, noe vi har
savnet i årene på Stovner.

Vi takker Holtan for godviljen
og krysser fingre for at vi ikke blir
kastet ut med det første.

Igjen i år legger vi opp til en
felles tur til "Sjøen for alle"-
messen på Norges Vare-
messe på Lillestrøm.

lørdag 8. mars kl. 10

Har du lyst å være med,
kan du ta kontakt med

Derek på tlf. 905 07 18



Båtførerkurs
på Holtan Last

OSDK avholder igjen

båtførerkurs for sine medlemmer
 11. og 13. mars og 10., 17., 22., 28. april samt 6. mai

Alle dager kl. 18.00-21.00

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)

Kontaktperson:
Terje Lorentzen, mob. 400 39 949

terje@osdk.net

O S L O  S P O RT S DY K K E K L U B BLuftfyllingskortTilhører: _________________________________

Kortet koster kr. 400,- og gjelder for 10 fyllinger.

Kortet kan bare benyttes av medlemmer.
Bare gyldig med kvittering.Dato: ____/____-____ Kvittering:____________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Båtturs-og luftfyllingskort
OSDK har i flere år ønsket å få til
et klippekort for båtturer, men det
tok litt tid før vi ble enige om
utformingen, men nå er vi i mål.

Vi håper dette kan bidra til å
forenkle avregningsprosessen når
man slipper å styre med kontanter
ved hver avregning.

Det er naturligvis frivilling om
man vil kjøpe kortet, men det ligger
en rabatt på 10 prosent i kortet,som
mange sikkert synes vil være fint å
få med seg.

Det innføres også et nytt
avregningsprinsipp som bygger på
en startpris på 50 kr + forbuk av

bensin og ojle. Dette skjer etter en
fast pris pr. nautisk mil  (1852 m).
Denne prisen blir fastsatt på neste
styremøte og vil fremgå av
turboken.

Luftfyllingskortet er uforandret
bortsett fra at prisen er økt til 400
kr (10 fyllinger).

O S L O  S P O RT S DY K K E K L U B BBåtturskortTilhører:_________________________________

Kortet koster kr. 450,- og kan bare benyttes av medlemmer.

Kortet kan ikke benyttes som delbetaling for tur.
Bare gyldig med kvittering.

Dato:___/___-___ Betalt:______________________________
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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 Duy
Hoang,mob. 971 11 577 om tid
og sted.

Ring også aktivitetsleder/
dykkeleder om eventuelle spe-
sielle ønsker eller forslag.

Mars
Onsdag 5. mars kl. 19
på klubblokalet på Holtan
MEDLEMSMØTE
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

Lørdag 8. mars kl. 10.00
MESSEBESØK
"SJØEN FOR ALLE"
Derek Strachan,
mob. 905 07 180

Søndag 9. mars
SØNDAGSDYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

Søndag 23. mars
SØNDAGSDYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

22.-29. mars
PÅSKETUR
TIL RØDEHAVET
Derek Strachan,
mob 905 07 180

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.

Januar
2. MØTE

*13. Dykking
*27. Dykking

Februar
6. ÅRSMØTE
9. Årsfest

*10. Dykking
29.-2. april
. Vintertur til

Rognstranda
*24. Dykking

Mars
5. MØTE

*9. Dykking
*23. Dykking

22.-29. Påsketur
Rødehavet

April
2. MØTE

*13. Dykking
*27. Dykking
30. Avreise Portør

Mai
30. april–4. mai

Kr. H.-tur  til Portør
7. MØTE

*11. Dykking
9.-12. Pinsetur til Akerøya

*25. Dykking

Juni
4. MØTE

*8. Dykking
21. St. Hansfest Akerøya

*22. Dykking

Juli
1.-31. Sommerleir Akerøya

August
2. Grillfest Akerøya

*10. Dykking
9.-16. Sensommertur

til Bogøyvær
*24. Dykking

September
3. MØTE

12.-14. Krabbetur til Hvaler
*14. Dykking
*28. Dykking

Oktober
1. MØTE

3.-5. Høsttur til
Solplassen Camping

*12. Dykking
*26. Dykking

November
5. MØTE

7.-9. Senhøsttur
 til Struten Fyr?

*9. Dykking
*23. Dykking
22. Julebord på Lorry

Desember
3. MØTE

*14. Dykking
*28. Nyttårsdykk

Søndagsdykking merket med *
utføres i samarbeid med
Sjøtrollet Dykkerklubb.

I år er de en del som runder et
skarpt hjørne, noen skarpere
hjørner enn andre.

Nå er det jo ikke pent å prate
om damers alder, men i
likestillingens navn må vi trosse
denne regelen:

Aktivitetsliste

Vi  gratulerer
13. januar fylte Helene,
støttemedlem og samboer med
Jostein, 40 år.

28. februar fylte vår "gamle"
sekretær Kjersti Strachan og kona
til formannen også 40 år.




