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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: Geir Langeland
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 t i l
materialforvalter, tlf. 977 45 008.
Pris båt/presse: 100 kr. pr. dag/200
kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Sommerleir
Akerøya

Medlemsmøte på klubblokalet
(merk dagen!!!)

TORSDAG 4. JUNI KL. 19

Vrakdykking

OSDK får besøk av Erling Skjold som vi kjenner
fra mange fine artikler i bladet Dykking.

Erling vil spesielt fortelle om Albatross som
gikk ned øst for Søndre Søster på Hvaler.

Kontaktperson: Geir Langeland, mob. 934 41 102

Akerøya har vært klubbens
sommerparadis i flere tiår. 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.
I mange år har det vært arrangert

krabbetur til øya i midten av
september.

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.



Onsdag 20. mai var turen til Portør
kommet igjen. Med stort og smått
var det 28 individer, som hadde
satt av denne helgen til Portør. De
fleste reiste ned onsdag kveld,
mens referenten kom etter torsdag
formiddag, med familie. Og da var
de første dykkerne ute allerede.

Av gjengen som reiste nedover
var det 9 dykkere. Det var en som
ikke fikk dykket pga av øret og en
som måtte låne div utstyr (det var
ikke meg) for å kunne dykke. Shit
happens.

Ingen Portør uten Kr. Himmelfart



Terje Lorentzen arrangerer for
syvende gang sensommertur til
Bogøyvær utenfor Frøya. Klubben
var første gang på øya påsken
1999 og bortsett fra i fjor har det
vært sensommertur dit.

Det blir avreise fra Oslo lørdag
15. august og hjemreise lørdag
22. august. Terje kommer til å
kjøre bil med henger oppover, og
det blir mulighet for å få med
utstyret og selv ta fly/båt.

Tradisjonen tro avsluttes Akerøy-
sesongen med en formidabel
grillfest.

Menyen er ikke fastsatt og
derfor heller ikke prisen. Du må
selv ta med drikke og sannsynligvis
også tilbehør til grillmaten, men alt
dette får du greie på, når du melder
deg på.

Prisen er det vanskelig å si noe
om, men dyrt er det ikke. Pris på
luftfylling og båtturer er slik de
pleier å være.

Påmelding til

Terje Lorentzen
tlf. 400 99 949
terje.lorentzen@osdk.net

innen 1. juni!!!!

Sensommertur til Bogøyvær

Grillfest Akerøya
lørdag 1. august

Maledugnad
i Hagelundveien

på Grorud
5.-7. juni

Vi skal nå gjøre ferdig malejobben
vi startet i fjor sommer og begynner

fredag etter jobben ca. kl. 16

Vi trenger flere "malere", så vær
snill å ring undertegnede, hvis du

har anledning til å stille noen timer!

Kontaktperson:
Curt Jacobsen, 901 07 255

Påmelding til

Hans Petter Widerøe
tlf. 415 68 328
hans.petter.wideroe@osdk.net

senest 18. juli

I år ville vi ha litt bedre plass enn
fjor, så i tillegg til huset og sjøbua,
hadde vi bestilt 3 hytter. Det ga
mersmak, og de samme hyttene
er bestilt til neste år også.

Det ble dykket på de vante
plassene, dvs gubben med
jettegrytene, fengsholmen og rundt
de ytterste skjærene i renna ut til
høyre. Det ble også gjort et dykk
ute ved fyret og nattdykk på
grunnen mellom Portør og
Fengsholmen.

Steven sier at han har funnet
sitt livs dykkested ute ved fyret. Og
når en mann fra Australia sier det,
bør dette sjekkes ut neste år.

Sikten var som har vært de
siste årene, gromsete de første 10
m og så ble det bedre etter hvert.

Fangsten var heller ikke noe og
skryte av i år, selv om vinner fisken
var en torsk på 3,20 kg. Så var det
svært lite steinbitt å se, men sel så
vi hver dag nå. Så vi får håpe at
ikke den spiser opp all fisken våres
i Portør.

Det var mye godt vær i år med
litt ettermiddagsbris som skapte
noe sjø, og det er fortsatt ikke alle
som er like glad i det. Takk til alle
som var med og laget til en flott tur!
Vi sees på Akerøya!

Jostein



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.

Juni-Juli-August
29. mai - 1. juni
Pinsetur til Akerøya
Hans Petter Widerøe,
415 68 328

Torsdag 4. juni
Medlemsmøte
på klubblokalet
Vrakdykking (se forsiden)
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 14. juni
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Lørdag 20. juni
St. Hans Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 28. juni
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Hele juli
Sommerleir Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Lørdag 1. august
Grillfest Akerøya
Hans Petter Widerøe,
415 68 328

15.-22. august
Sensommertur Bogøyvær
Terje Lorentzen, 400 39 949

Søndagene 9. og 23. august
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Hans-helgen og avsluttes med en
grillfest i begynnelsen av august.
Det er fullt mulig å besøke øya
utemom dette tidsrommet, men
da må man ta med klubbutstyret
selv. Dette avtales med material-
forvalter.

Alle medlemmer av OSDK kan
delta på sommerleiren. Ta gjerne
med deg venner og bekjente også,
spesielt er potensielle nye med-
lemmer hjertelig velkommen!

Når det gjelder plassering av
telt, er det viktig at du spør vår
aktivitetsleder. Vår leir må ikke
være til sjenanse for andre
besøkende.

Vær oppmerksom på at store
deler av øya er fuglereservat og
ferdsel på øya derfor er en del
begrenset i tidsrommet 15. april til
15. juli.

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 vår 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. 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 parkerings-
plassen som ligger på venstre side
litt etter avkjøringen.

Det er fint om du ringer kontakt-
person før du drar hjemmefra og
ringer igjen når du er klar til å bli
hentet på Brattestø.

Priser

Oppdatert prisliste ligger i båt-/
pressekassen.

Båtkjøring

Husk promillegrense på sjøen: 0,8.

Viktige telefonnumre:

Geir Langeland, 934 41 102
Derek Strachan, tlf. 905 07 180
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008

Vi ønsker deg velkommen til en
sommerleir ute i det fri med mange
fine dykk.

God sommer!




