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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 på klubblokalet

ONSDAG 3. DESEMBER KL. 19

Vinterklargjøring av utstyr
Nå har du sjansen til å 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

Oslo
Sportsdykkeklubb

ønsker alle lesereønsker alle lesereønsker alle lesereønsker alle lesereønsker alle lesere
en gledelig jul og et fuktigen gledelig jul og et fuktigen gledelig jul og et fuktigen gledelig jul og et fuktigen gledelig jul og et fuktig

nytt årnytt årnytt årnytt årnytt år



Eldretreff på Lorry



Tradisjonen tro avholdt klubben
julebord på Lorry. Tradisjonen
startet for ca. 15 år siden på
Engebrets kafe på Bankplassen.
Den gangen var vi bare fem
medlemmer – og jeg trodde at jeg
ikke en gang likte lutefisk. Mye har
endret seg siden den gangen –
også oppslutningen. Nå var vi atten
stykker.

De første årene holdt vi til på
Engebrets. Siden har vi vært innom
flere steder før vi som nå, for fjerde
år på rad, har julebordet på Lorry.
Maten der er god og servicen
upåklagelig. Det må jo være
temmelig slitsomt med to fulle
bordsetninger (med halvfulle folk)
hver kveld, men bedriften og
kelnerene kan nok leve lenge på
inntektene og tipsen fra julebord-
sesongen.

Etter å ha forspist oss kraftig og
allernødigst gitt fra oss plassen for
de som skulle ha annen bord-
setning, beveget hele gjengen seg
oppover Bogstadveien og ramlet
så inn på et (for meg nytt) sted i
Oscars gate. Et hyggelig sted med
lavt støynivå og god plass både
ute og inne.  Noe av det fine med
å begynne julebordet klokken 17
er at man da har mulighet til å
komme seg hjem til nogenlunde
normal tid uten å ha følelse av å ha
gått glipp av hele festen.

Asbjørn



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
spesielle ønsker eller forslag.

Desember/januar
Onsdag 3. desember kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Duy Hoang
Mob. 971 11 577

Lørdag 6. desember
DYKKETUR med RIB-en
Harald Pedersen,
Mob. 977 45 008

Søndag 14. desember
DYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang
Mob. 971 11 577

Søndag 28. desember
DYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang
Mob. 971 11 577

Onsdag 7. januar kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Duy Hoang
Mob. 971 11 577

Søndag 11. januar
DYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Duy Hoang
Mob. 971 11 577

JULEAVSLUTNING
PÅ BADET

Det var sårt å si opp badet for snart et år siden, men prisen og
dårlig fremmøte tilsa at vi ikke lenger kunnne forsvare prisen.

Mange, kanskje spesielt de med barn, savner det veldig,
så i anledning julen prøver vi igjen.

Om det blir flere bade-søndager utover vinteren
annonseres dette på denne plassen i avisen.

Medlemmer gratis.
Pris gjester: Voksne/barn: 50,-/25,- pr. gang.

søndag 7. desember kl. 16.00-18.00

MØT OPP!!!
Kontaktpersoner: Derek Strachan, tlf. 905 07 180




