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Julebord på
Stortorvets Gjæstgiveri
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I år var det ni voksne, sju barn,
en hund og en katt som fant
veien ned til Solplassen
Camping på fredags
ettermiddag. De som var med
var Curt, Steven, Kjersti,
Derek, Håvard, Guro, Cato,
Merete, Cecilie, Even, Geir,
Alise, Emma og Mia.
Vi fikk oss en fin, men kort
helg i Stavern i år pga kjempe
dårlig vær på søndag.

Men la oss starte med fredagen.
Alle kom nedover omtrent samtidig
på kvelden og da disket Curt opp
med reker, loff og hvitvin/øl på
terrassen, det smakte veldig godt.
Været var faktisk så pass bra at vi
kunne sitte ute uten å fryse altfor
mye, men det ble ikke veldig sen
kveld da de fleste trakk inn etter
maten og gikk tidlig til sengs for og
være klar til dagen etter.

Våkner opp på lørdags morgen

og det er grått vær med mye vind,
men det regner heldigvis ikke så
da får vi være glade for det. Vi får
i oss frokost og smører matpakke
og kommer oss av gårde. Vi har
bestemt at vi skal ha to dykk i dag
pga dårlige værutsikter for
søndagen. Vi drar inn til Stavern
for å sette ut båten og etter litt frem
og tilbake er båten på vannet og vi
gjør oss klar for og dra ut til Svenner
fyr. Vi har ikke kommet langt ut før
undertegnede begynner og lure
på hva i alle dager jeg gjør ute på
sjøen i en båt i dette været! Andre
igjen bare koser seg når det er litt
action. Bølgene var høye og det
blåser kraftig, men vi kom oss
greit ut til Svenner fyr og da var jeg
glad. Der la vi til inn ved brygga,
hvor det var helt rolig og fikk slappet
litt av før vi dro ut for å dykke. Det
var Geir, Alise, Cato og Steven
som skulle dykke første dykket og
vi hadde Curt som båtmann. Cato
og Steven hoppet først uti og så

var det Geir og meg etterpå og vi
hadde et kjempeflott dykk. Først
svømte vi utover, men der ble det
bare dypt og blankskurte berg, så
vi snudde og dro andre veien og
der var det flott terreng. Vi så en
god del hummer og torsk, noen
krabber og mye småfisk, det var
godt med liv. Vannet var også
varmt, 12 – 14 grader, så det skal
man ikke klage på.

Etter et langt og flott dykk var
det godt og komme på land og få
spist matpakke og slappet av, før
de som skulle ut på dykk nr to dro
av gårde. Jeg fikk så vondt i ryggen
etter et dykk at jeg bestemte meg
for og bli på land og vente. Nå
dykket Geir, Steven og Cato
sammen og Curt var med for å
snorkle, Derek og Håvard var
båtmenn. Mens de dykket fikk jeg
utforsket øya litt og det var veldig
flott der ute, jeg fant bl.a. to flotte
sandstrender og fyret med
tilhørende hus var kjempe fine.



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.

November

Onsdag 3. november kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

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

Lørdag 27. november
JULEBORD
på Stortorvets Gjæstgiveri
Påmelding innen 10. nov. til
Geir Langeland, 934 41 102
geir.langeland@osdk.net

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

Nye medlemmer:

Vi har mottatt følgende
innmelding:

Hans Ivar Blystad

Sverre Iversens vei 23
0972 Oslo
Mob. 924 17 249

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

Etter endt dykk, fikk vi pakket i
båten og snudd nesa inn mot
Stavern igjen. Båtturen inn gikk
mye bedre enn utover og det var
jeg glad for. I Stavern skulle båten
opp før vi kunne dra tilbake til
hyttene, og det var greit og komme
seg tilbake før det ble skikkelig
kveld. Vi spiste middag og koste
oss utover kvelden og gikk etter
hvert slitne og fornøyde til sengs.

Søndagen våknet vi til
syndefloden! Det regnet noe helt
forferdelig og vi var glade for at vi
gjorde oss ferdige med dykkingen
dagen før. Nå var det bare å spise
frokost, rydde og vaske oss ut av
hyttene og dra seg hjemover.

Takk til alle som var med og
gjøre dette til nok en koselig OSDK
tur.




