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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.

MEDLEMSMØTE

ONSDAG 1. SEPTEMBER KL. 19.00

PÅ KLUBBLOKALET

Høstens aktiviteter

Geir Langeland, 934 41 102

Høsttur til Solplassen
Camping, Stavern

Helgen 1.-3.. oktober går høst-
turen  til Solplassen Camping 1,5
km fra Stavern sentrum. Siste tur
dit var i 2009.

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 reservert oss 5
hytter med plass til 20 personer
totalt.  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 17.
september.

Pris pr. person/køye ca 500 -
600 kr for helgen..

Kontaktperson:
Geir Langeland,
mob. 934 41 102.

Krabbe-/fårikåltur til Akerøya
helgen 10.-12. september

Vi håper på god fangst og knallvær.

Bli med du også og kos deg på

årets siste Akerøy-tur

Kontaktperson:

Geir Langeland

934 41 102



Vinteren 2009/2010 ble brukt til å
gå gjennom hvilke konsekvenser
innføringen av Ytre Hvaler
Nasjonalpark ville ha for Oslo
Sportsdykkeklubb og vår
tradisjonsrike sommerleir. Noen
leir i ordets kan det ikke lenger bli,
da lengden på teltopphold nå er
regulert gjennom friluftsloven, noe
som medførte at de fleste nå reiser
med lettere telt som blir satt opp
for helgen/oppholdet.

De ivrigste av oss klarte å få inn
tre helger på Akerøya for juli, og til
vår store glede og overraskelse
var alt som før, Akerøya er akkurat
den samme, ingen nye skilt har
kommet opp, og det er vanskelig å
se noen forandringer. En del øyer
og holmer på Hvaler har nå
ankrings/ferdselsforbud frem til 15.
juli, men etter denne datoen er det
stort sett fritt frem med unntak
av den delen av Søsterøyene

Akerøya sommeren 2010

som ligger i sone A, med
dreggingsforbud.

Som alle har fått med seg var
det i år varierende vær, med til
dels mye vind i enkelte perioder.
Til tross for dette fikk vi gjennomført
flotte dykk på både Nordre og
Søndre søster, Tresteinene,
Vesleøy, Alne både på Nord og
Syd siden samt Svartskjær. For
undertegnede ble et dykk på
Søndre Søster sammen med



Nytt medlem:

Vi har mottatt følgende
innmeldinger:

Sverre Tveit

Skagegate 36,
5523 Haugesund

Vi ønsker Sverre velkommen
tilbake i klubben og håper de vil
delta aktivt i klubbens
arrangement.

Steven et høydepunkt med flott
sikt, litt strøm i vannet, og to niser
som hoppet sammen forbi båten
på vei Nordover. Som alltid er livet
under vann rikt på krabber og en
rik hummerbestand.

I "godsprekken" på Nordre
Søster observerte vi som vanlig
store torsk som står for langt inne
i sprekken for å tas med slynge, og
på Tresteinene ryktes det at et
OSDK medlem har sett en
nakensnegle under vann.

Siden det i år var færre
medlemmer som har brukt
Akerøya, ble det dessverre noen
av medlemmene som ikke fikk
dykket mye pga av mangel på
buddy med komplett utstyr. De
andre av oss opplevde Akerøya

på sitt beste med god dykking og
koslige kvelder under åpen
himmel, så vi håper at flere
medlemmer vil ble med neste år.

Som seg hør og bør ble Akerøya
sommeren avsluttet med "grillfest"
hvor menyen bestod av supre store
reker, majones, brød og rikelig
med drikke. Totalt var vi 13 stk
med stort og smått, som måtte trå
til med McGyver-patent med
presenning og teltstenger da været
ikke viste seg fra sin beste side.

De av oss som har brukt
Akerøya i sommer har hatt det
kjempefint, og vi oppfordrer dere
andre til å være mer aktive neste
sommer - det er like fint som før.

Geir



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/oktober

Onsdag 1. september kl. 19
MEDLEMSMØTE (se forsiden)
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 12. september
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

10.-12. september
Krabbe-/fårikåltur
til  Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 26. september
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

1.-3.. oktober
Høsttur til
Solplassen Camping
Geir Langeland, 934 41 102

I skrivende stund har redaksjonen bare mottatt bilder
fra årets sensommertur,  men ingen av deltakerne

har rukket å skrive referat fra turen.
Vi har dog blitt lovet et spennende turreferat

til neste nummer av OSDK-posten.
I mellomtiden får dere nøye der med et par herlige bilder.

Sensommerturen
til Bogøyvær




