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23. årgang

Medlemsmøter første onsdag i
hver måned klokken 19:00 i klubblokalet 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 til
materialforvalter, tlf. 977 45 008.
Pris båt/presse: 100 kr. pr. dag/200
kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Lutefisk m/tilbehør (se nedenfor) kr. 415,- (serveres to ganger)
Pinnekjøtt m/kålrabistappe og Vossakorv
kr. 396,- (serveres to ganger)
Rakørret kr. 295,Ribbe, medisterkake & julepølse kr. 354,Smalahove & Vossakorv (må bestilles 2 dager i forveien) kr. 349,Urtemarinert lammefilet m/aspargesbønner innbakt i bacon,
skogssopp og rosmarinsaus. Fløtegratinerte poteter kr. 269,Grillet okseindrefilet m/estragonsaus sammen med
cognacflamberte aspargesbønner og pastinakk kr. 272,Multekrem kr. 113,Riskrem m/bringebærsaus kr. 98,Vaniljeis med bjørnebær og eggelikør kr. 109,Vi serverer lutefisk m/baconfett og sprøstekte baconterninger,
flatbrød, lefse, geitostskiver, grønn ertestuing, kokte poteter og
grov, litt sterk sennep eller sennepspulver. Til lutefisken kan du
alternativt også få: hvit saus, kålstuing og sirup. Snakk med
servitøren og finn ut hva som passer til din lutefisk.
Påmelding senest onsdag 12. november til
Derek Strachan, mob. 905 07 180

Medlemsmøte på klubblokalet
ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19

Vinterklargjøring av utstyr
Oslo Sportsdykkeklubb
Postboks 58 Romsås, 0907 Oslo
Org.nr.890 324 452
http://www.osdk.net
Bankgiro: 6072 05 29850

Nå har du sjansen tilå hjelpe med å vaske av
møkka du la igjen på den grå båten i løpet av
sommeren og ikke minst bli med på å ta den fra
hverandre. En glimrende anledning til
å bli bedre kjent med utstyret.
Harald Pedersen, mob. 977 45 008

Forblåst tur til Hurum

Årets tur ble først avlyst, men ivrige
dykkere fikk istand tur helgen 24.26. oktober i stedet.
Hans Petter hadde fått leie
arbeidsgiveren sin firmahytte ved
Tofte på Hurum og syv stykker
meldte seg på, hvorav to
sykemeldte dykkere fungerte som
båtmenn og kokker.
Derek og Jostein hadde endelig
fått montert vår nye ekkolodd med
kart og sideskanner, så alle gledet
seg til å teste den.
Før vi ankom hytta ble det
handlet i den lokale coop-butikken
og om kvelden ble det ordnet en
bedre middag som kokkene høstet
mye skryt for. Etter litt kaffe m.m.
la alle seg gode og mette.
Neste dag gikk det tross det
livlige været bra å kjøre RIB-en ut
til Tofteholme, hvor første dykk ble
avviklet. Sikten var ikke all verden,
men dykkerne var fornøyde med å
få saltvann på utstyret.
Den ferskeste av dykkerne slet

med for lite bly, siden han for første
gang dykket med vams. Dette ble
ordnet ved hjelp av stein i
vestlommene.
Cato hadde kjøpt ny drakt fra
Nederland, men hadde nok
undervurdert kroppsmålene noe.
Drakten er nå for salg til dykker i

rett størrelse. Mao Cato sto over
dykkingen denne helgen.
Svend-Erik tok seg en dagstur
for å bli med på et dykk og prøve ut
sin nye vest. Han og ankom kort
etter at vi var tilbake i marinaen. Vi
dro tilbake til hytta, hvor flaskene
ble fylt og lammesteken satt i ovnen

og senere dro båten igjen ut for et
dykk i samme område. Det ble
observert både hummer og
krabber på dykkene.
Undertegnede ble igjen på hytta
for å holde Cato med selskap,
samt passe litt på steken. Ellers
benyttet vi tiden til å jobbe med vår
nye hjemmeside, som nå er i
støpeskjeen. Dette var veldig
nyttig, spesielt for meg.
Når dykkerne igjen dukket opp
på hytta satte kokkene igang med
tilbehøret til maten og et par timer
senere var det servering. Nesten
alt ble spist opp, så vi antar at det
smakte.
Senere samme kveld ble det
nattdykk. Her kunne også de to
sykemeldte dykkerne delta, se foto.
Vel tilbake innendørs fant gutta
en voksenkanal på tv som de
hadde stor fornøyelse av å se på!
Etter enda en natts søvn og en
bedre frokost dro dykkerne ut på
siste tur. Målet var Beverkollen,
som ligger litt vestfor Jeløya. Her
har vi dykket en gang tidligere på
en av våre vinterturer til Sagakollen. Dykkingen her var litt bedre,
men sikten var ikke stort bedre.
Nå gjensto det bare å rydde og
vaske før vi kunne reise hjem.
Med god innsats fra alle, var dette
forholdsvis fort unnagjort og vi satte
oss i bilene og kjørte hjemover.
Takk for en fin helg!
Curt

Nytt ekkolodd med
GPS og sideskanner

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
spesielle ønsker eller forslag.

November
Onsdag 5. november kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Duy Hoang
Mob. 971 11 577

For en god stund siden gikk OSDK
til innkjøp av nytt ekkolodd med
både GPS og sideskanner.
Dessverre har det ikke vært tid
til montering før nå, mest fordi vi
trengte ekstern ekspertise, men
nå er det altså på plass.
Jostein fant et firma i Drammen
som kunne ta jobben og båten ble
akkurat klar til helgens tur til Hurum.

Dette kan bli et fint hjelpemiddel,
både når det gjelder å huske
posisjoner og navigere, ikke minst
i tåke, noe som noen har forsøkt
fra Akerøya til Brattestø med lite
hell.
Vi håper at flest mulig og spesielt
de med båtførersertifikat tar seg
tid til å bli kjent med funksjonene.
God tur videre!
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Søndag 9. november
DYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang
Mob. 971 11 577
Lørdag 22. november
JULEBORD PÅ LORRY
(se annonsen på forsiden)
Derek Strachan
Mob. 905 07 180
Søndag 23. november
DYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang
Mob. 971 11 577

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

