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Medlemsmøter første onsdag i
hver måned  klokken 19:00 i  klubb-
lokalet hos Holtan Last i
Stanseveien 10 på Kalbakken.
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Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Terje B. Lorentzen
Sekretær: Curt Jacobsen
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Geir Langeland
Styremdl.: Hans Petter Widerøe
Varamedl.: Jostein Stø
Varamedl.: Alise B. Olsen
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Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer for
bruk på helgeturer. Om du trenger
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kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Det var tre familer (Pedersen,
Strachan og Widerøe) pluss
Steven som dro sørover til
Tanumstrand i Sverige.

Alt i alt var det 11 stk som dro.
Da jeg kom fram på tirsdag kveld
var allerde båten satt på vannet.
Da vi våknet onsdag var det regn
i lufta, så Kjersti og May og ungene
dro for å bade.

Vi gutta dro ut for å dykke til
Brannskjær.Derek var båtmann.
Rett før vi skulle hoppe i vannet
røyk høytrykkslangen til Steven,
så han måtte stå over.

Harald og jeg fikk oss et fint
dykk. Sikten var rundt 10 meter.

Påsketur til

Tanumstrand 2009

Vi tok et nytt dykk denne dagen og
da hoppet alle i vannet ved Morö.
Torsdag tok vi en ny tur til Morö,
men dykket andre veien av det vi
gjorde dagen før.

Derek var båtmann her også,
fordi han hadde klart og ødelegge
mansjetten på armen dagen i
forveien. Denne ble reparet på
dykkesentert på Tanumstrand, så
han tjente gode penger på oss
denne påsken, da Steven også
fikk ny slange her.

Fredag dro vi ut til en øy som
het St. Skarholmen. Her fikk vi det
beste dykket på turen.

Fulgte en fin vegg som gikk ned

Medlemsmøte på klubblokalet
ONSDAG 6. MAI KL. 19

Klargjøring av utstyr
Snart går turen til Portør, men først må utstyret
gjøres klar. Det gjenstår også litt reparasjoner,

så møt opp og gi en hånd.
Harald Pedersen, mob. 977 45 008



til 27 meter og som hadde et
overheng på 4-5 meter ved
bunnen.

Her så vi også de første
hummerne på turen. Steven var
ikke med å dykket denne dagen,
da han var “syk”.

Lørdag dro vi ut til St.
Skårholmen igjen da Steven hadde
lyst å prøve dette stedet.

Nå var damene og ungene med
også for denne dagen var det
knallvær. Så mens vi dykket lekte
ungene på øya og damene fikk sol
på kroppen.

Årets første bad sto Harald for,
da han skulle gå i land fra båten
etter dykket med drakten på
knærne.

Da han skulle hoppe i land gled
han pent ut i vannet. Han sa det
var småkaldt og det var det nok da
det var 6 grader i vannet.

Lørdag ettermiddag dro vi inn til
Grebbestad og spiste mat på
resturant Hertigen.

Søndag var det bare Steven og
jeg som ville dykke, så da hadde vi
to båtmen med oss.

Vi dro ut til en øy som het
Djupskjær.

Genenerelt for alle dykkene var
at det var veldig frodig, lite fisk, en
del krabber og noen hummer.

Så også en del nakensnegler,
og det var en del kamskjell.

Da det ikke er lov å ta opp noe
fra havets bunn i Sverige fikk
kamskjellene ligge.

Da vi kom tilbake fra dykket

hadde damene sjekket ut av
hyttene og vi dro hjemover etter å
ha handlet litt klær og mat.

Tanumstrand er et fint sted å
dra for å dykke, da både damer,
unger og dykkere får sitt.

Damene går og shopper hele
dagen og ungene har stor plass og
boltre seg ute på, og inn i basseng
der.

Hans Petter





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 Geir
Langeland, mob. 934 41 10
om tid og sted.

Ring også aktivitetsleder/
dykkeleder om eventuelle
spesielle ønsker eller forslag.

Mai

Onsdag 6. mai
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Harald Pedersen,
Mob. 977 45 008

Søndag 10. mai
DYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland,
Mob. 934 41 102

Søndag 17. mai
DYKKING
Geir Langeland,
Mob. 934 41 102

20.-24. mai
KR. HIMMELFARTSTUR
TIL PORTØR
Geir Langeland,
Mob. 934 41 102

Søndag 24. mai
DYKKING
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland,
Mob. 934 41 102

Søndag 19. april - vårens siste
innendørs badedag - fikk OSDK
endelig besøk av sin mangeårige
samarbeidspartner - Sjøtrollet
Dykkerklubb. To medlemmer
dukket opp med diverse utstyr som
skulle prøves ut.

Romsås Bad
Vi håper å se mer til våre venner

til høsten når vi igjenopptar denne
aktiviteten.

Ellers var barnefamiliene som
vanlig sterkt representert. På
bildene under ser vi først Daniel og
underst Rebecca og Guro.




