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MEDLEMSMØTE

ONSDAG 2. SEPTEMBER KL. 19.00

PÅ KLUBBLOKALET

Høstens aktiviteter

Geir Langeland, 934 41 102

Høsttur til Solplassen
Camping, Stavern

Helgen 9.-11. oktober går høst-
turen  til Solplassen Camping 1,5
km fra Stavern sentrum. Siste tur
dit var i 2007.

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
aktiviteter.

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

Foreløpig har vi booked oss inn på
5 hytter med plass til 20 personer.
Du må ha med sengetøy eller
sovepose.

Fiskekonkurranse

Høsten er krabbesesong men vi
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

Påmelding innen fredag 18.
september.

Pris pr. person/køye ca kr  500
for helgen..
Kontaktperson:
Geir Langeland,
mob. 934 41 102.

Krabbe-/fårikåltur til Akerøya
helgen 4.-6. september

Vi håper på god fangst og knallvær.

Bli med du også og kos deg på

årets siste Akerøy-tur

Kontaktperson:

Hans Petter Widerøe

415 68 328



Nå er Akerøyasesongen slutt og
de fleste telt er tatt ned. 

Årets sommer startet meget
bra, mens på slutten av sommeren
var det mye vær. Leiren har vært
godt besøkt og mange har tatt en
uke av ferien sin der. 

Derek og jeg med familie var
der når stormen raste. Det røsket
godt i teltet om natta, og jeg var
ikke sikker på om teltet skulle
holde, men det gjorde det. Derek
dro hjem dagen etter for å tørke
seg selv og teltet.

På ettermiddagen før storm-
natta gikk det en skypumpe
gjennom leieren. Jeg så plutselig
av flagget på huset sto rett ut og så
kom to stoler fra huset farende
forbi teltene våre og landet på
stranda vår. Det løsnet også et par
takstein på huset. 

Dykkingen i sommer har vært
bra. Vi har fått dykket på alle de
gode, faste stedene.

Det har vært god sikt og mye liv
i sjøen. Vi har sett det meste av
fisk, men der hvor det var mest fisk
var på dykket vest for Vesleøy.
Det har også vært mange stimer
med sei å se.

Både småsei og storsei (1 - 3
kg). Hummer og krabbe er det
flust med, og det var ikke uvanlig å
se 10 hummer på hvert dykk.

Det mest spesielle jeg så på
Akerøya i sommer var en tigerorm,
men det jeg husker best var når
overtrykksventilen/dumpingventil
på vesten min røyk på tresteinene
og jeg bare sank til bunns. Det var
kun 16 - 17 meter dypt der det
skjedde. Jeg dykket med Geir og
Steven som hjalp meg opp, og

Sommerleir
Akerøya

reddet blybeltet da jeg droppet det
på 3 meter.

Dette skjedde akkurat på
samme plassen hvor jeg mistet
blybeltet mitt for et par år siden.
Dykket også den gang med Geir
som holdt meg nede til jeg fikk
festet blybeltet. 

En helg var det også 5 stk fra
Sjøtrollet som var nedover. Den
helgen var det fint vær så vi dykket
fra Kolleribba i Sør til Nordre
Søstrene i nord. Da dro vi klokka
11.00 på første dykk slik at vi fikk
dykke 2 dykk om dagen. Til og
med Harald var med ut klokka 11. 
Til sammen er det blitt tatt 95 dykk
som er ført inn i boka i sommer på
Akerøya.  

 I sommer hadde DNT en
basecamp for ungdom inne på
Spjærøy, og to av dagene hjalp vi
DNT med å frakte 90 stk ungdom
ut til Fortet og Akerøya. På Fortet
drev de med rappellering og på
Akerøya var det fridykking hvor vi
bisto ungdommene. 

Årets grillfest var det jeg som
var ansvarlig for, og det var ikke
vanskelig, da det kun var 8 stk
med stort og smått som var der. 

Neste tur til Akerøya blir
krabbeturen som går av stabelen
4. - 6. september, så alle som har
lyst på en fin sensommertur: Heng
på!                            Hans Petter



Etter et års fravær ble det endelig
tur til Bogøyvær igjen. Stedet viste
seg denne gangen fra sin beste
side med stort sett fint vær, noe
som resulterte i dykking på de

beste plassene ”ut mot havet”.
Tilsammen ble det i år fem

dykkere som deltok på den
ukeslange turen, Steven, Duy,
Terje, Harald og Geir. De to

Bogøyvær 2009

sistnevnte ankom Bogøyvær på
søndagen, dagen etter de andre
akkurat tidsnok til å nyte
søndagens fangst, Kamskjell,
krabber og O-skjell.

Innkvarteringen ble i år delt
mellom lærerboligen på skolen,
og Bakken, hvor Terje, Albertine,
samt Kalle og Inger Lorentzen holdt
hus..

Under vann var sikten litt
varierende innenskjærs, men stort
sett bra jo lenger ut man kom, og
på plasser med mye strøm. I år
som tidligere ble høydepunktet
”breiflabb-banken” en grunne på
5-6 meter midt i fjorden med åpent
hav på alle kanter. Strømmen her
er kjent for å være sterk, og denne
gangen hadde vi fullmåne noe som
gjorde den ekstra hissig. Etter en
halvtimes venting bestemte
undertegnede seg for å prøve
forholdene i overflaten bare i drakt
og føtter, og klarte med nød og
neppe og komme seg tilbake i



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.

September
Onsdag 2. september
Medlemsmøte
på klubblokalet
Geir Langeland
934 41 102

4.-6. september
Krabbe/fårikåltur
til Akerøya
Hans Petter Widerøe,
415 68 328

Søndag 13. september
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland
934 41 102

Søndag 27. september
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland
934 41 102

9.-11. oktober
Høsttur til
Solplassen Camping
Geir Langeland
934 41 102Nye medlemmer:

Vi har mottatt følgende
innmeldinger:

Ronny Mandal

Teisenveien 43, H0909,
0666 Oslo
Mob. 452 78 738

Vi ønsker det nye medlemmet
velkommen i klubben og håper
han vil delta aktivt i klubbens
aktiviteter.

Vi gratulerer
Lars Karsten Eriksen med 50 år
tirsdag 15. september.

båten med flere knops motstrøm i
overflaten. Etterhvert stilnet det litt
av slik at det ble besluttet å prøve
en gang til. Steven og Terje kom
seg ned og klarte akkurat å få
svømt til grunna på rundt 30 meter
– dreggen hadde løsnet og båten
var i drift. Dette viste ikke Harald
og undertegnede som endte opp
nederst på en dregg på rundt 20
meter med 100 m svart hav under,
som agn på en krok. Vi kom oss
greit opp i båten før Duy som var
båtmann kjørte oss tilbake til
grunna igjen, og vi fikk alle et
uforglemmelig dykk med sei og lyr
som jager i strømmen, fantastisk!

Kamskjellbestanden på
Bogøyvær virker større enn noen
gang, og enorme forekomster
ligger overalt innenfor grei rekke
vidde på 15-20 meters dyp.
Krabbene florerer, og hann
krabbene på bogøyvær levde en
utrygg tilværelse den uka vi var
der, merkelig nok var de fleste
ganske tomme i skallet, så det ble
mest klør – men det er vel greit for
de fleste.

Denne gangen observerte vi
flere årgangshummere, som helt
klart var eldre enn oss som dykket
der. De var skikkelig grodd i skallet,
og hadde lite aggresivitet igjen.
Hver av klørne var større enn en
UK800/D8 lykt, noe som burde
være en grei referanse for de fleste.
Det ble totalt gjennomført noe over
40 dykk i løpet av de dagene vi var
der. Denne gangen ble det tatt 3

breiflabber, en steinbit og flere
rødspetter. Det ble også fanget lyr
og torsk på stang, og alt ble
tilberedt på Bakken med godt
tilbehør.

Som et apropos kan det nevnes
at antall faste beboere på
Bogøyvær har økt fra 16 til 24 over
de siste to årene, mens butikken
dessverre har blitt lagt ned, slik at
alle må til Mausundvær for å
handle.

Vi takker lokalbefolkningen for
tålmodighet med pressene,
Ingvald for lånet av brygga, og
Kalle og Inger, Terje og hans
familie for gjestfrihet og hjelp med
henger mm – vi kommer igjen.

Geir

Ytre Hvaler
Nasjonalpark
Offisiell åpning 9.september
Les mer på www.ytre-hvaler.no




