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MEDLEMSMØTE
ONSDAG 5. MAI KL. 19.00

PÅ KLUBBLOKALET

Klargjøring av utstyr
til Kr. Himmelfartsturen

Harald Pedersen, 977 45 088

Dykking på Ramton
søndag 9. mai

Sjøtrollet Dykkerklubb (SDK) og
OSDK planlegger felles tur til
Ramton søndag  9. mai.

Opprinnelig var meningen at
SDK skulle dra med sin båt og vi
med vår fra Drøbak, men båten til
SDK har vært utsatt for brann og
står overfor omfattende repa-
rasjoner før den igjen sjøsettes.

OSDK stiller derfor med begge
båtene sine, som blir satt ut fra
slippen ved Sjøsenteret i Drøbak
kl. 9.30.

Vi får plass til 10 mann i de to
båtene + 2 båtmenn. Det er derfor
påmelding  etter først til mølle-
prinsippet, men tross den
begrensede plassen er det mulig å

kjøre til Ramton Camping og bli
plukket opp der. Slik har vi nærmest
ubegrenset kapasitet.

OSDK skal også prøve å få
plass til en kompresssor, slik at det
blir mulig å fylle luft for de som
ønsker to dykk.

Det anbefales likevel, at de som
har to flasker, fyller begge på
forhånd, for å unngå for mye
venting på Ramton.

Ta med mat og drikke. Blir det
fint vær er det ikke dumt å ha en
engangsgrill på lur for litt grilling på
standen

Påmelding til
Curt  Jacobsen, 901 07 255

På sikkerhetsstoppet ved stranda kan man observere fristende
delikatesser (østers) rett foran  nesen. Smak den som tør!



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 5. mai kl. 19
MEDLEMSMØTE (se forsiden)
på klubblokalet
Harald Pedersen,
977 45 008

Søndag 9. mai
Dykking
Ramton (se forsiden)
Curt Jacobsen, 901 07 255

12.-17. mai
Kr. Himmelfartstur til Portør
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 23. mai
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

21.-24. mai
Pinsetur til Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Det er vel fjerde gang vi er her.
Det var familiene Pedersen,
Strachan, Widerøe + Steven som
dro nedover.

Vi dro nedover onsdag før
skjærtorsdag, i øs pøsende
regnvær. Så det så ikke så lovende
ut, men været ble bare bedre og
bedre. Vi hadde sol fredag, lørdag
og søndag.

Første dykk på torsdag gikk til
et sted som het Djupskjær, fordi
Harald ville dit.

Han husket fra i fjor at Steven
og jeg hadde siste dykket vårt her
og vi hadde sagt at det var veldig
bra.Vi var tre dykkere og en
båtmann.

Derek var båtmann da han
greide å ødelegge armmansjetten
sin, så vi hadde båtmann på alle
dykkene våre.

Dykket var bra. Vi svømte rundt
skjæret. Så ikke mange fiskene,
men noen krabber.

Sikta var ikke topp, rundt ti
meter. Temperaturen i vannet var
mellom 2-4 grader, så vi var ikke
så veldig varme når vi kom opp.

Da gutta var ute og dykket, var
damene og handlet på det store
hallen med klær som ligger på
Hotellområdet hvor vi bor.

På kvelden samlet vi oss på
hytta til Harald, og spilte kort og tok
oss noen øl og vin.

Fredag tok Kjersti og jeg med
ungene og badet på badelandet
der før vi dro ut for å dykke. Vi var
der et par timer og koste oss i det
varme rehabilitetsbassenget og
sklia.

Dykket i dag gikk til Morø. Her
la vi oss i le i en lagune og hoppet

Vi gratulerer
Vi sender en litt forsinket
bursdagshilsen til
Kim Andre Linden, som fylte 20 år
24. april.

Vi vil også gratulere Rolf Sandved
som fikk en datter 25. april kl.
09.57, 3810 g, 49 cm lang. Og vi
som ikke visste han var gravid
engang!

Påske i Sverige

i vannet. Her følger vi en vegg hvor
dybden er på ca 30 meter.

Det var fortsatt kaldt i vannet og
sikt på ca 10 meter. Lite fikk og
noen krabber.

Lørdag gikk dykket til Store
Skjãrholmen. Her følger vi også en
vegg. Her er det et veldig fint
overheng på ca 25-26 meter som
er verdt å få med seg.

Lørdag ettermiddag tok vi alle
ribben inn til Grebbestad for å spise
påskemiddag.Vi spiste på en
restaurant ved navn Hãrtiggen,
hvor maten var god og servicen
bra.

På kvelden slappet vi av med
kortspill og godt drikke.

Søndag dro vi ut til Djupskjær
igjen, men da på en annen holme.
Vi hadde tenkt å dykke rundt øya,
men snudde da det ble mye strøm
og gutta som var med meg ikke
orket. Dette var siste dykke her
nede, så vi fikk opp båten og ryddet
ut av hyttene. Vi fikk beholde
hyttene til kl:15.00 så det var fint
slik at vi slapp å stresse.

Alle var vel innom Norby før vi
satte kursen hjem til Norge.

Hans Petter




