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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.

Romsås Bad

:-(

Juleavslutning

På medlemsmøtet onsdag 1. desember
blir det servert gløgg og pepperkaker.

Vi skal også vise video fra
Rødehavsturen desember 1994

+ litt til hvis det blir tid.

Geir Langeland, mob. 934 41 102

Oslo
Sportsdykkeklubb

ønsker alle lesere

en gledelig jul og et fuktig

nytt år



I alt for langt til har OSDK vært
avskåret fra å drive med sin kanskje
viktigste vinteraktivitet, men nå er
badet enlig ferdigoppusset.

Jeg kjenner ikke til omfanget av
oppussingen, men det så ikke ut til
at det var gjort noe med bassenget
og området rundt.

Derimot var det store for-
andringer i omklednings- og
dusjområdene. Veldig bra!

En annen vesentlig forandring
var at låsene i dørene var byttet,
og det, samt litt rot i kommunen,
gjorde at utålmodige OSDK-ere
måtte vente lenger enn nødvendig.

Men nå er vi i gang. Høstens
første badedag var søndag 21.
november, hvor en del trofaste
medlemmer og deres familier fant
veien til Romsås.

Som alltid veldig koselig, og
mellom svømmetakene går praten
om aktivitetene våre.

Dessverre disponerer vi ikke
lenger badstuen, siden bryteren
nå er plassert inne i bade-
mesterens kontor, og der har ikke
vi adgang. Det er jo litt synd, men
det viktigste er at vi igjen får brukt
bassenget.

Endelig kan vi bruke badet igjen





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.

Desember/januar

Onsdag 1. desmber kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

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

Søndag 19. desember
Badet kl. 16.00-18.30
(se annonse forsiden)
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 5. januar kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 9. januar
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 16. januar
Badet kl. 16.00-17.30
Geir Langeland, 934 41 102

Vi gratulerer
Vårt mangeårige medlem, Alise B.
Olsen, fyller  40 år 17. desember.
Vi ønsker henne en riktig fin dag!

FØRSTEHJELP
Søndag 19. desember

kl. 16.00-18.30 (Obs! 2,5 timer)
på Romsås Bad

Kjersti Strachan oppdaterer medlemmene

på hjerte-/lungeredning og vanlig førstehjelp

og  Geir Langeland tar for seg repetisjon/

oppdatering rundt nødprosedyrer i vannet

Geir Langeland, mob. 934 41 102




