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MEDLEMSMØTE
onsdag 3. september kl. 19

på klubblokalet

HØSTENS AKTIVITETER
Bl.a. påmelding til krabbetur og høsttur
Kontaktperson: Duy Hoang, 971 11 577

Høsttur til Solplassen
Camping, Stavern

Det har i klubbens historie vært en
del turer til Solplassen og området
rundt.

I 2000 tok Cato initiativ til tur dit
og de siste to årene har også
høstturene gått dit.

De er dykkingen på Svenner
Fyr som frister til gjentakelse.
Solplassen Camping har dessverre
ikke egen brygge og vi må derfor ta
opp båten om kvelden.

I år er turen lagt til helgen 3.-5.
oktober.Solplassen Camping ligger
ca. 1,5 km fra Stavern sentrum.

Camping-plassen ligger fint til,
bare et steinkast fra vannet med et
vell av dykkemuligheter for enhver
smak.

For de som ikke dykker er det
gode muligheter for andre aktivitter.

Dykkingen
Det fine rene vannet skulle gi jakt-
folket gode muligheter for fangst.
Ellers anbefales alle med
undervannskamera å benytte
anledningen til å få noen skikkelige
undervannsbilder, som vi alle kan
se på et av vinterens klubbmøter.

For de med sans for flotte fyr(e)
anbefales en tur til Svenner Fyr,
som har mye fin dykking å by på.

Innkvartering
Vi kommer til å booke 3-4 6-
mannshytter. Du må ha med
sengetøy eller sovepose.

Fiskekonkurranse
Høsten er krabbesesong men vi

Fortsettes på baksiden



Onsdag 30. april dro OSDK atter
på tur til Portør. Vi var 31 personer
med stort og smått. Sven Erik med
familie booket direkte med
hytteutleier Fred Pedersen, og fikk
sin egen hytte. Vi andre trengte
oss inn på tre hytter! Undertegnede
delte hytte med sin flotte kone,
Kjersti og sine to barn, Håvard og
Guro. Klubbens nye medlem Stig
fikk plass på hemsen. På hytta
bodde også Jostein og Helene med
Mina (snart 2 år). Sjøtrollet
dykkerklubb var representert på
hytta med Kjell Adel og Wenche
Lundstrøm med vesle Dorthea på
1 ½ år. Kjell Adel var som alltid en
ivrig dykker, og hadde i likhet med
flere av de andre dykkerne gjerne
to dykk hver dag. Det ble tatt litt
fisk i løpet av helgen, men fangsten
var ikke stor. Fangsten besto av
Steinbit, Flyndre og Torsk.

På torsdag regnet det hele
dagen, og det var bikkjekaldt -
men dykking ble det likevel. Første
dykk gikk til Fengsholmen. Sikten
var elendig ned til 10 meter,
deretter ble den helt ok. På fredag
var været mye bedre med sol og
roligere vann. Turen gikk til
Knubben hvor vi etter litt diskusjon
og leting fant de store jettegrytene.

Årets Kr. Himmelfartstur

På lørdag prøvde vi et nytt sted ca.
fire nautiske mil sør for Portør. Det
var Fred som anbefalte stedet som
er en velkjent fiskeplass blant
lokalbefolkningen. Vi brukte GPS
for å finne stedet. Dykkerplassen
lå på ca 13 meter, og gikk i følge
kartet deretter ned til 25 meter. Fra
13 til 17 meter var det terreng med
mange store steiner og små kløfter.
Det var mye sei som svømte rundt

oss, men de var vanskelig å fange!
Det ble derfor dårlig med fangst
her også. Likevel – terrenget var
spennende og dykkinga flott.

Det er som alltid en hyggelig
tradisjon å reise til Portør i Kr.
Himmelfartshelgen. Jeg ser frem
til 2009.

Med Påholden Penn'
Derek





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.

September/oktober
Onsdag 3. september kl.19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
(se annonsen på forsiden)
Duy Hoang, 971 11 577

Helgen 12.-14. september
KRABBETUR TIL HVALER
Duy Hoang, 971 11 577

Søndag 14. september
DYKKING m. Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577

Søndag 28. september
DYKKING m. Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577

Onsdag 1. oktober kl.19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Duy Hoang, 971 11 577

Helgen 3.-5. oktober
HØSTTUR TIL STAVERN
Duy Hoang, 971 11 577

Fortsatt fra forsiden

Den 10. august kl.21:42 ble Pernille
og Terje foreldre til en jente på
3682 g og 49 cm.

Ryktene forteller at Terje

Vi  gratulerer
begynner å komme til hektene etter
strabasene, noe Pernille visst ser
veldig frem til.

Vi gleder oss til å se vidunderet.

Krabbetur til Hvaler
helgen 12.-14. september

Vi jobber med å finne en hytte vi kan leie.
Går ikke det, blir det teltleir

i Vaffelbukta på Akerøya.
Kontaktperson:

Duy Hoang, 971 11 577

pleier å komme over en og annen
fisk også, så fiskekonkurranse skal
det bli. Deltaker må ut med
deltakergebyr på 50 kr, som går til
innkjøp av premier.

Påmelding/pris
Påmelding innen onsdag 17.
september. Pris pr. person/køye
kommer trolig til å ligge rundt 400
kr for helgen.
Kontaktperson:
Duy Hoang, 971 11 577.




