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tilgjengelig for alle medlemmer for
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Pinsetur til Akerøya
9.-12. mai

For de som skal utover i pinsen er det verdt å
merke seg at det avholdes folkemøte om
Ytre Hvaler Nasjolnalpark i Hvalerhallen

på Asmaløy søndag 11. mai kl. 18.

MEDLEMSMØTE
på Holtan

onsdag 7. mai fra kl. 19
Film og bilder fra årets påsketur til

Rødehavet
Kontaktperson:

Duy Hoang, mob. 971 11 577

Temakveld:

Trykkfallssyke og
trykkammerbesøk

Felles arrangement med Sjøtrollet Dykkerklubb
tirsdag 27. mai kl. 18

 på Ullevål Sykehus.
Frammøte ved trykkammeret.

Påmeldingsfristen gikk egentlig ut 28. april, men er
du interessert går det an å ta kontakt.

Finn Tore Johansen, tlf. 900 86 192



Globetrotter og
høyprofilert
OSDK-skribent
og -naturfotograf
Sverre Tveit
p.t. bosatt i
Haugesund

Etter en del frem og tilbake så var
5 osdk’ere og en norsk/amerikaner
klar for Egypt og Hurghada i
påsken.

Duy reiste ned skjærtorsdag for
å møte svogeren sin Cuong som
kom fra L.A i USA.

Hovedfeltet (Derek, Harald,
Jostein og Sverre) skulle reise ned
på morgenkvisten påskeaften. Det
var avtalt felles overnatting hos
Harald for å gjøre ting enklere
lørdag morgen.

Denne avtalen holdt på å skjære
seg for undertegnede da hele
fjellnorge viste seg fra en mørk
side langfredag. Ingen innenriks
fly langfredag så turen fra
Haugesund måtte gjennomføres
med bil. Greit nok, for jeg hadde jo
tilbrakt første del av påsken på
fjellet så da er det ikke lange turen

over til Oslo.
Men så feil kan en ta for fjellet

stengte jo langfredag, måtte derfor
ta turen tilbake til kysten og kjøre
om Sørlandet. Det resulterte i 11,5
timer i bil og de siste 35-40 mila ble
unnagjort i grisete vær og vinterføre
(E-18 var stengt flere steder
mellom Kristiansand og Arendal
pga snø)

Men jeg kom meg fram til Harald
og vi rakk flyet, takk for frokost og
transport Nina. Vi forlot Norge i et
fantastisk vintervær med -10 på
gradestokken og ankom Hurghada
airport i pene 35 grader og sterk
sol. Egentlig en ubeskrivelig
følelse. Imponerende effektivitet
på flyplassen gjorde at vi raskt
kom oss til hotellet selv om vi var
de siste (tror jeg) på bussruta.

Planen var å lete etter hotellet
til Duy og Cuong (Derek var sikker
på at de bodde et helt annet sted),
men før vi rakk dette så møtte vi
Duy som bodde samme sted som
oss, for øvrig et helt ok hotell til
tross for at de ikke hadde
alkoholservering. Deretter tok vi
turen til dykkesenteret, Emperor

Divers, for å avtale avreise og
ordne en del praktiske ting. Dette
var et meget profesjonelt
dykkesenter og kan anbefales (stor
takk til Tore Ring).

Tidlig neste morgen ble vi hentet
av bussen til dykkesenteret og vi
var veldig klar for å komme oss i
vannet. Vi var nesten alene på en
veldig fin dykkebåt, tidligere brukt
til liveaboard, med veldig god plass

Rødehavet
påsken 2008



til rigging av utstyr med mer. Vårt
første dykkested het Abu Ramada
South. For de av oss som var
førstereis, så var det et magisk
syn som møtte oss. Fantastisk liv
og en utrolig sikt. Vi datt rett ned på
en gigantisk murene, videre traff vi
på et veldig variert maritimt miljø
og en og annen dykker (!).

Mellom dykka spiste vi en
fantastisk god lunsj på båten (var
knall god alle dager forøvrig).
Andre dykk denne dagen gikk til
Gotta Abu Ramada East, et dykk
hvor vi fikk sett utrolig fine koraller
i tillegg til mye fisk som vanlig.

Deretter gikk turen tilbake til
hotellet hvor vi tok en tur i
bassenget, hadde en fotoseanse
med dagens fangst og tur på byn
for litt mat og drikke. Da var de
fleste ganske slitne så det ble en
tidlig kveld (også for ungdommen).
Mandag morgen var det på an
igjen.

Denne dagen ble det 3 dykk for
de fleste. Første dykk i dag var
strøm/veggdykk på Small Giftun.
Dette ble et fantastisk dykk med
skilpadder, napoleonfisk, kjempe
murener, blue spotted stingrays
osv. Andre dykk denne dagen var
til Banana reef, et grunt og rolig
dykk med fantastisk koraller,
massivt maritimt liv og store
pinnacles (øyer under vann). 3
dykk var mye tilsvarende det andre
på et sted som het Fanous reef.

Dagen ble avsluttet med nok en
rolig dag på byn.

Tirsdag var det avtalt langtur
og vi blei hentet grytidlig. Da gikk
turen til Abu Nuhas, et skummelt
rev i skipsleia med i alle fall 4
dykkbare vrak. Vi skulle besøke 2
av dem, Giannis D og The Carnatic.
The Carnatic er en gammel trebåt
fra 1862. Det var en stor båt, men
stort sett bare skallet var igjen.
Allikevel et flott dykk med mye å se
på og du fikk også et godt inntrykk
av vraket selv om det hadde ligget
der lenge. Fant også noen
fotogene lionfish og jeg fikk
nærkontakt med en ganske stor
napoleonfisk.

Dykk nr. 2 skulle bli noe ganske
annet, dette var et mye nyere og
inntakt vrak. Båten var bygget i
1969 og sank i 1983, det var en
japansk fraktebåt. Her var det noe
for alle; det maritime livet imponerte

som vanlig med store murener,
big grouper, nudi brunches osv,
men det var vraket som var i fokus.
Det var veldig mye å se på alle
dybder og noen av oss hadde
fantastiske turer gjennom vraket!
Glemte faktisk å ta bilder. Snakk
om adrenalin rush. Jeg har aldri
sett Harald mer fornøyd enn etter
turen inn på broa sammen med
Mike (en guide som var med oss).
Han trodde det var hans beste
dykk noensinne (iallfall føltes det
nok slik der og da). Og jeg må si
meg veldig enig, kommer veldig
høyt på listen min også. Når du
kan dykke fra 30 meter til 5 meter
og ha det like moro hele tiden så
skal det litt til for å slå det(jeg
glemte faktisk ut kameraet mye av
dykket). Anbefales! Hadde en flott
båt tur hjem i sola, bare forstyrret
av noen artige flyvefisk.

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.

Mai
Onsdag 7.mai kl.19
på klubblokalet
MEDLEMSMØTE
(se annonsen på forsiden)
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

9.-12. mai
PINSETUR TIL AKERØYA
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

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

Søndag 18. mai
SØNDAGSDYKKING
på Ramton og Møkkalassa.
Flaskefylling ml. dykkene.
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

Søndag 25. mai
SØNDAGSDYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang,
mob. 971 11 577

Tirsdag 27. mai kl. 18
Temakveld: Trykkfallssyke
+ trykkammerbesøk
(se annonsen på forsiden)
Curt Jacobsen,  901 07 255

Påsketur til
Rødehavet

Fortatt fra side 3.
Dagen ble som vanlig avsluttet

med fotoseanse hos Harald og
Derek samt middag og noen pils
på byen.

Onsdag ble det grisevær (les:
ikke vindstille lenger). Sola skinte
som vanlig fra en plettfri himmel,
men det kom litt vind og det ble en
del bølger og dønninger. Dette
gjorde ikke så mye for denne
dagen, vi fikk noen fine dykk på
Honda (veggdykk) og Ben el
Gebel.

Men vårt planlagte nattdykk ble
avlyst grunnet været, kapteinen
ville ikke ta noen sjanser med den
fine båten sin.

Torsdag var det tid for de 2
siste dykka. Det første var på Abu
Ramada ”Cave”, et veggdykk med
overheng/grotter som er kjent for
hai. Vi fikk testa dybdemålerne,
men ingen hai dessverre. Vi fant
isteden en gigantisk naken snegle
av arten Spanish Dancer (bildet)
som også imponerte guidene.
Cuong og Derek stod over dykk nr
2 denne dagen da kroppene deres
ikke var veldig glad i bølgene som
var på fjorden. Dette var på et sted
som het Sha’ab Sabina, et sted
kjent for delfiner (yeah right), et
greit avslutningsdykk med flotte
pinnacles og mye koraller og fisk.

Torsdag kveld var klart for divers
night på beach klubben Hed Kandi.
Her var det servering av grillmat
og chill out musikk for all penga.
Alle dykkere og personell fra
båtene (inkludert liveaboard) var

invitert til en liten avslutning.
Vi hadde hatt uke med relativt

lite festing og var råklar for litt
action, men når sant skal sies så
var de fleste knust etter 11 dykk og
veldig mye frisk luft. Vi prøvde
både med Tequila, Irish, GT og
det meste annet, men kroppen
gav laber respons. Vi forflytta oss
til Papas hvor musikken var litt
mer i vår sjanger, men det ble ikke
veldig seint akkurat.

Fredag skulle vi shoppe litt, men
samtidig så var dette litt lite
ambisiøst for en hel dag så vi
bestilte ørkensafari med beach
buggys.  Det ble en kul tur med
gassing, besøk hos beduiner, mer
gassing og vi fikk sett solnedgang
i ørkenen.

På kvelden ble det shopping til
ufornuftige priser, noe vi fant ut på
lørdag da vi handla på dagtid og
fikk litt andre priser ja. Utpå
formiddagen ble vi hentet av Apollo
bussen og det var klart for
hjemreise (snufs). Innsjekking gikk
greit (tross overvekt) og inne på
flyplassen fikk Harald fekk endelig
shoppa litt han også.

Litt surt å dra fra 30 varme til 0,5
grader og sludd ja. Ble en
minneverdig tur med bra dykking,
en flott gjeng, mye god mat og flott
vær.

Eneste vi var dårlige på var
festing! Gleder meg allerede til
neste gang. Vi ble enige om at det
da blir liveaboard i rødehavet.

Sverre.




