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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.: Steven Cooke
Sekretær: Curt Jacobsen
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Geir Langeland
Styremdl.: Hans Petter Widerøe
Varamedl.: Rolf Sandved
Varamedl.: Ronny Mandal

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.

12.-17. mai besøker OSDK atter
en gang Portør for å tilbringe en
langhelg i dette fantastiske
dykkeområdet.

Påmelding
Påmelding snarest til Geir
Langeland, mob. 934 41 102.

Påmeldingsfrist 11. april, men
gjerne før. Det pleier å være rift om
plassene.

Pris
Vi kjenner ikke årets pris, men dyrt
blir det neppe og vi kjører som vanlig
halv pris på barn under 12 år.Dette
gjelder ikke små barn som sover  i
medbrakt reiseseng.

Prisen dekker også felles-
transport av klubbutstyret og
rengjøring av hyttene.

Ta med kontanter, vi avregner i
Portør.

Hyttene
Det er år bestilt 4 hytter med plass
til ca.30 personer.

Sengene er utstyrt med dyne
og pute. Ta derfor kun med trekk
eller sovepose.

Det er kjøleskap og komfyr i
hyttene, og ekstra frysekapasitet
er tilgjengelig etter avtale med
hytteeier.

Husk å ta med slynge!

Fiskekonkurranse
Vi skal selvfølgelig også ha
fiskekonkurranse.

Det koster som vanlig 50 kr å
delta, men dette kan du få flere
ganger igjen, hvis du er heldig og
vinner førstepremien!

Luftfylling
Dette koster 50 kr per flaskesett,
eller 10 fyllinger for kr 400 ved
bruk av luftfyllingskort.

Båtpriser
Kr 50 per person pluss bensin og
olje. Turene ligger som regel på
rundt 60-80 kr.

Kr. Himmelfartsturen
går igjen til Portør



Veibeskrivelse
Følg E18 forbi Larvik og over
Brevik-brua. Noen få kilometer
etter avkjøringen til Kragerø tar du
av mot Sannidal.

Etter kort tid kommer du til et
kjøpesenter. Ta til høyre mot

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.

April

Onsdag 7. april kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 11. april
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 18. april
Dykking
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 25. april
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Helgen  5.-7. mars  dro fire dykkere
og en båtmann nedover til Hurum/
Tofte for å dykke.

Vi hadde med ribben som ble
satt ut i Drøbak, og kjørt ned til
Tofte av Derek, da vi trodde at det
kunne være for mye snø på rampa
i Tofte for å kunne sette den ut der,
og det stemte. Der lå det en halv
meter snø.

Fredag kveld gikk med på å
spise middag og titte litt på TV.

Lørdag sto vi opp til tjukk tåke,
men den lettet etter hvërt.

Etter å ha fortært frokosten, dro
vi ned til ribben. Da alt var pakket
og klart i ribben, var det ikke liv i
den. Batteriet var gåent. Heldigvis
fikk vi kjøpt et nytt på en
bensinstasjon i nærheten.

Deretter dro vi  ut til Bevøykollen
i strålende vær. Når vi kom fram
kunne vi se bunn på ti meter, så
det lovet godt. Kartplotteren viste
2 grader i vannet.

Vi gikk ut i det krystallklare
vannet og lot oss sakte senke mot
bunn. Der var temperaturen 7-8
grader.

På dykket kunne vi se det meste
av fisk, så som torsk, sei, lange,
bergnebb, blåstål og utallige
anemoner og fjærroser.

Geir og jeg fant også en steinbitt,
som lå i åpent terreng. Den var
lang og slank, så den veide nok
ikke mer enn 4-5 kilo.

Lørdag morgen var tempera-
turen på boblebassenget  2-3
grader, så han som har oppsyn
med hytta var innom og skiftet
filter. Når vi gikk ned i bassenget
kl: 23.00 på kvelden, var det 35
grader.

Søndag morgen var det like
tjukk tåke, så vi fikk med oss
Vasaloppet før vi stakk ut.

Vi hadde tenkt å prøve oss på
noen grunner sør for Bevøykollen,
såsom Bilekrakken og Nes-
krakken, men etter å ha sett på
bunn fra båten og kartplotteren, så
det ikke så spennende ut, så vi dro
til Gullholmen. Her er det en fin
vegg å dykke på, som går ned til
30-40 meter+. Mye liv her også. Så
mange hummer, minst 10 stk., og
en seistim da vi gikk uti.

Vi som dykket fikk med oss to
fine dykk med god sikt og mye liv.

Så til dere andre, meld dere på
neste tur.

Dette var siste tur vi kan bruke
denne hytta da den skal selges,
men det stopper ikke oss.

Hans Petter

Stabbestad (Rv 351) og fortsett i
ca. 3/4 time.

Skiltet til Portør kommer ganske
brått - så følg med! (Det er en
matbutikk på høyre side og en
bensinstasjon på venstre side av
veien).

Vintertur til Hurum




