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Medlemsmøter første onsdag i
hver måned  klokken 19:00 i  klubb-
lokalet hos Holtan Last i
Stanseveien 12 på Kalbakken.

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:
Curt Jacobsen 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.

Kr. Himmelfartstur til
Portør 30. april - 4. mai

Påmelding
Påmelding snarest til Duy Hoang,
mob. 971 11 577.

Påmeldingsfrist er på medlems-
møtet 2. april, men gjerne før.

Pris
Hytteeier er siden i fjor blitt pålagt
både eiendomsskatt og mva. og
dette betyr selvsagt en kraftig
prisøkning for oss. Pris  pr.
overnatting blir da kr 220 kr pr person
over 12 år, 110 kr for barn under

12 år. Unntak er småbarn som
sover i medbrakt reiseseng.

Prisen dekker også felles-
transport av klubbutstyret og
rengjøring av hyttene.

Ta med kontanter, vi avregner i
Portør.

Hyttene
Allerede før hjemreisen i fjor ble
tre hytter bestilt til årets tur: Sjøbua,
huset og hytte nr. 7 (på toppen bak

MALEDUGNAD
på Holtan

onsdag 2. april fra kl. 17
Vi har påtatt oss en malejobb på Holtan.
Dette gjelder verkstedet i underetasjen.

Første økt blir taket som må ferdigstilles denne
uken. Før vi går løs på veggene skal gulvet

behandles av et spesialfirma. Dette påbegynnes
antakelig mandag 7. april.

Vi håper at mange  har anledning til å møte opp
og bidra til denne inntekstbringende dugnaden.

Kontaktperson:
Derek Strachan, 905 07 180

Fortsettes på baksiden.



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.

April
Onsdag 2. april fra kl. 17
på klubblokalet på Holtan
MEDLEMSMØTE
(se annonsen på forsiden)
Derek Strachan,
mob. 905 07 180

Søndag 13. april
SØNDAGSDYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

Søndag 20. april
SØNDAGSDYKKING
på Ramton og Møkkalassa.
Flaskefylling ml. dykkene.
Harald Pedersen,
mob. 977 45 008

Søndag 27. april
SØNDAGSDYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

30. april - 4. mai
KR. HIMMELFARTSTUR
TIL PORTØR
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

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.

Fred Pedersen på plass i kiosken sin.
Han fyller forresten 63 år mens vi er der
- lørdag 3. mai

Enkelte har ikke
rukket å betale

kontingenten, men det
er sikkert bare en

forglemmelse.

Hvis ikke du ønsker å
fornye ditt medlems-

skap er det fint om du
gir beskjed til

Curt Jacobsen,
tlf. 901 07 255
eller pr. mail

curt@osdk.net

Vi håper likevel du
bestemmer deg for å
bli hos oss og ta del i

våre aktiviteter
fremover

Nytt tlf. nr.
eller

mail-adr.?
Vi driver og

oppdaterer vårt
medlemsarkiv og
trenger din hjelp

Om det er endringer
 i din adresse, tlf.nr.
eller mail-adresse,
er det fint om du
sender en mail

med endringene til
curt@osdk.net
eller ringer på

mob. 901 07 255

huset). Vi prøver å få tak i flere
hytter, hvis behov.

Sengene er utstyrt med dyne
og pute. Ta derfor kun med trekk
eller sovepose.

Det er kjøleskap og komfyr i
hyttene, og ekstra frysekapasitet
er tilgjengelig etter avtale med
hytteeier.

Husk å ta med slynge!

Fiskekonkurranse
Vi skal selvfølgelig også ha
fiskekonkurranse.

Det koster som vanlig 50 kr å
delta, men dette kan du få flere
ganger igjen, hvis du er heldig å
vinne førstepremien!

Luftfylling
Dette koster 50 kr per flaskesett,
eller 10 fyllinger for kr 400 ved
bruk av luftfyllingskort.

Båtpriser
Kr 50 per person pluss bensin og
olje. De vanligsteturene ligger på
60-70 kr.

Fortatt fra forsiden.

Veibeskrivelse
Følg E18 forbi Larvik og over
Brevik-brua. Noen få kilometer
etter avkjøringen til Kragerø tar du
av mot Sannidal. Etter kort tid
kommer du til et kjøpesenter. Ta til
høyre mot Stabbestad (Rv 351) og
fortsett i ca. 3/4 time. Skiltet til
Portør kommer ganske brått - så
følg med! (Det er en matbutikk på
høyre side og en bensinstasjon på
venstre side av veien).




