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Medlemsmøter første onsdag i
hver måned  klokken 19:00 i  klubb-
lokalet hos Holtan Last i
Stanseveien 10 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.

MEDLEMSMØTE
onsdag 4. juni kl. 19 på klubblokalet

GRILLAFTEN
Harald og Derek tenner opp grillen

Ta med deg mat og ta en tur

Harald Pedersen, tlf. 977 45 008

Akerøya har vært klubbens
sommerparadis i flere år. Øya er
16 km2 stor og ligger i Hvaler
kommune utenfor Asmaløy. Øya
er friareal og hekkested for ulike
fuglearter. I tillegg til fuglene
befolkes øya av et utall sauer. Men
sauer er ålreite dyr og skal få være
i fred. Husk at det er vi som er
gjester på øya.

Det er utallige dykkemuligheter
utenfor Akerøya. Blant annet kan
vi nevne Tresteinene, Søstrene
og Svartskjær... Det er en del fisk
og mye krabber i området. De
siste årene har det vært arrangert
en krabbetur i midten av september
til øya, og oppslutningen har vært
meget bra. Krabbeturen til Hvaler
har etterhvert blitt en tradisjon.

Rett øst for Akerøya ligger
Festningsholmen med Akerøya
Fort. Akerøya ble befestet første
gang rundt 1600-tallet, og fortet
ble oppført til støtte for den norske
galeiflotiljes operasjoner ut fra
Fredrikstad og langs Bohusläns
kyster og som tilfluktssted for
handelsfartøyer. Fortet ble
restaurert i 1960-årene. Også i
dag søker båtfolk "tilflukt" ved
Akerøya, og klubben har flere
ganger måttet redde landkrabber i
havsnød.

Akerøyasesongen begynner St.
Hans-helgen 21. juni og  2. august
arrangeres den tradisjonelle
grillfest. Påmelding må skje  til

Duy Hoang før 26. juli.
Alle medlemmer av OSDK kan

delta på sommerleiren. Ta gjerne
med deg venner og bekjente også,
spesielt er potensielle nye
medlemmer hjertelig velkommen!

Det er ferskvannspumpe og
utedoer på øya. Du må ha med
deg komplett campingutstyr, som
telt, sovepose, feltkjøkken osv. på
leiren. Er du i tvil om hva som er
lurt å pakke i sekken, ta kontakt
med aktivitetsleder.

Dykkerutstyr er en selvfølge,
de ulike dykketurene planlegges
av deltakerne på leiren etter hvert.

Klubbens båter vil ligge fortøyd
ved Brattestø når ingen er på øya.
Ring derfor aktivitetsleder eller
materialforvalter før du reiser
nedover for å få nøkler til båtene.

Adkomst
For å komme til Akerøya kjører du
først til Fredrikstad. Der tar du
veien mot Hvaler. På Hvaler må du
kjøre gjennom bommen, som
koster 20 kr. Har du AutoPass-
abonnement fungerer det også.
Følg deretter veien videre til
Asmaløy og finn avkjøringen til
Brattestø.

Kjør helt ned til brygga. Du kan
legge igjen bagasjen der, men
parkering må gjøres på
parkeringsplassen som ligger på

Sommerleir Akerøya

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.

Juni/juli/august
Onsdag 4. juni kl.19
MEDLEMSMØTE m. grilling
(se annonsen på forsiden)
Harald Pedersen, 977 45 008

Søndag 8. juni
DYKKING m. Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577

Søndag 22. august
DYKKING m. Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577

Helgen 20.-22. juni
St. Hans-feiring på Akerøya
Duy Hoang, 971 11 577

1. juli - 3. august
SOMMERLEIR AKERØYA
Duy Hoang, 971 11 577

Lørdag 2. august
GRILLFEST AKERØYA
Derek Strachan, 905 07 180

Søndag 10. august
DYKKING m. Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577

16.-23. august
SENSOMMERTUR
Duy Hoang, 971 11 577
Harald Pedersen, 977 45 008

Søndag 24. august
DYKKING m. Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577

Påsketur til
Rødehavet

venstre side litt etter avkjøringen.
Ring et av nedenstående

telefonnumre hvis du planlegger å
dra til Akerøya.

Priser
Se prislisten i båt-/pressekassen..

Husk promillegrense på sjøen: 0,8

VIKTIGE TELEFONNUMRE:
Duy Hoang, tlf. 971 11 577
Derek Strachan, tlf. 905 07 180
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008

I år kandessverre ikke Terje
Lorentzen arrangere den etterhvert
tradisjonelle sensommertur til
Bogøyvær utenfor Frøya. Dog kan
det bli tur dit likevel, men det
avhenger av interessen hos dere.

Vi undersøker også muligheten
for å flytte turen til Utsira i år, men
igjen er vi avhengige av tilbake-
meldinger fra medlemmene.

Tradisjonen tro avholdes det
grillfest mot slutten av Akerøy-
sesongen.

Menyen er ikke fastsatt og
derfor heller ikke prisen. Du må
selv ta med drikke og sannsynligvis
også tilbehør til grillmaten, men alt

Sensommertur til Bogøyvær
eller Utsira ved Haugesund

Fortsatt fra siden
Telting
Friluftsrådet har uttrykt ønske om
mer spredning av teltene våre og
gjerne til speidersletta og/eller
stranden på nordsiden av øy.

Styret henstiller til generelt å
vise hensyn.

GOD SOMMER!

Husk å informere material-
forvalter om hvem som har
båtnøkkel og båt-/presse-
kassen. Det er også viktig å si
ifra om noe er galt med utstyret.

Turen blir antakelig flyttet til
uken etter det som står i vår
aktivitetsliste, altså 16.-23. august.

Påmelding snarest  til
Duy Hoang,
mob. 971 11 577
eller
Harald Pedersen,
mob. 977 45 008

Grillfest Akerøya
lørdag 2. august

dette får du greie på, når du melder
deg på.

Påmelding senest 26. juli på tlf/
SMS til
Duy Hoang,
tlf. 971 11 577

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

Vi oppfordrer andre medlemmer
til å utvise behørig hensyn til de
aldrende. Ikke allle synes det er
morsomt med disse runde dager:

Vi  gratulerer
19.  juni fyller Sven-Erik Johansen,
40 år.

30.  juni fyller Tyrone P. Lovery,
60 år.

3. august fyller Bjørn Pettersen,
50 år.




