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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.

Årsberetning 2010
Følgende personer ble valgt til
tillitsverv i OSDK på årsmøtet i
begynnelsen av februar:
Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Curt Jacobsen
Matr.forv.: Harald D. Pedersen
Akt.leder: Geir Langeland
Styrem.: Hans Petter Widerøe
Varam.: 1. Rolf Sandved

2. Ronny Mandal
Revisor: Irene Lorentzen
Valgkom.: Jostein Stø
Derek, Curt, Harald, Geir og Hans
Petter ble gjenvalgt henholdsvis
som leder, sekretær, material-
forvalter, aktivitetsleder og
styremedlem.

Steven ble valgt som ny
økonomiansvarlig/nestleder.
Steven ønsket avløser på høsten
pga av lengere opphold i Australia.
Tidligere økonomiansvarlig Terje
Lorentzen tok derfor over pr. 1.
oktober.

Det skjedde ellers ingen
endringer av styresammen-
setningen i løpet av året og det ble
holdt 10 styremøter.

Medlemsmøter
Det ble tradisjonen tro holdt
medlemsmøte første onsdag i
måneden utenom juli og august,
altså 10 ganger inkl. årsmøtet i
februar.

Alle ble holdt på klubblokalet
(eller Holtan).

OSDK-posten
Klubbens avis, OSDK-posten,
utkom i 9 numre.

Redaksjonen besto i år av
sekretæren, Curt Jacobsen og
Asbjørn Arnestad, som stilte både
utstyr og lokaler til disposisjon,
igjen med servering av kaffe og
lakris. Vi takker for hjelp og
servering.

Det beryktede julebordet i
redaksjonskomiteen er dessverre
bare et rykte!

Vi takker årets bidragsytere/

fotografer: Hans Petter Widerøe
(vintertur, påsketur, Kr. H.-tur),
Geir Langeland (Akerøy), Terje
Loretnzen (sensommerturen), Curt
Jacobsen (krabbe-/fårikålturen) og
Alise B. Olsen (høstturen) for fine
artikler/bilder. Takk for hjelpen til
alle!

Dykketurer
Det har også i år vært tilbud om
søndagsdykking annenhver helg
hele året i samarbeid med Sjøtrollet
Dykkerklubb, hvor enkelte
medlemmer har deltatt.

Derutover har vi arrangert en
søndagstur til Ramton, et
romjulsdykk, samt enkelte andre
søndagsturer.

Årets vintertur gikk igjen til
BBSs hytte på Tofte. Hans Petter
sto for turen. Påsketuren gikk for
femte gang til Grebbestad. Derek
var ansvarlig for denne turen. det
var 11 deltakere.

Deltakelsen på årets Kristi
Himmelfartstur til Portør var igjen
bra, men noe mindre enn for et par
år tilbake. 21 deltok.

Sommerleiren på Akerøya ble
i år litt annerledes fordi øya nå er
en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark.
Vi hadde kjernetid ukene 29 og 30
og avsluttet med en regnvåt grillfest
siste lørdagen i denne periode. I
tillegg dro enkelte medlemmer ned
på helgeturer, men nå bare med
fjelltelt og det mest nødvendige.
På sensommerturen til Bogøyvær
deltok 5 medlemmer. Datteren til
Terje var også med. Som vanlig
mye fin dykking men for første
gang lite fangst. Det ble observert
mye skate, spesielt på et dykk.
Terje sto som vanlig for turen.

Krabbe-/fårikålsturen foregikk
som de siste tre årene i telt på
Akerøya. 4 deltok og Geir var
ansvarlig.

Høstturen gikk igjen til
Solplassen Camping. 14 tobente
og 2 firbente deltok. Det var som
vanlig høstvær men dykkingen var



fin og RIB-en vår brakte oss trygt
til og fra Svenner Fyr. Turleder var
Geir.

Dugnader
I 2010 hadde vi ingen inntekts-
bringende dugnader, men som
vanlig var det flere vedlikeholds-
dugnader på klubbutstyret.

Utstyr
Klubbutstyret har også i år fungert
uten store problemer.

Dessverre ble vi i år utsatt for
tyveri fra den grå båten, men bare
småting.

Ellers gikk vi til anskaffelse av
to nye VHF-radioer. Den ene
fastmontert i RIB-en og den andre
et håndholdt apparat.

Internett
Det gjenstår fremdeles litt jobb
med å legge inn mer informasjon
og bilder på hjemmesiden vår, men
siden fungerer fint og har vært
godt besøkt.

Pga endringer fra Google, har
det dessverre blitt problemer med
å holde mailadresser oppdaterte
og enkelte mottar derfor ikke mail
sendt til medlemmer@osdk.net.
Dette håper vi snart å finne en
løsning på.

Badet
I 2010 har Romsås Bad vært under
oppussing og det ble bl.a. byttet
låser på dørene. Dessverre tok
det veldig lang tid før det lykkedes
Derek å få tak i nye nøkler, men
21. november kunne vi endelig
starte opp denne populære
vinteraktiviteten igjen. Søndag 19.
des. var vi igjen på badet og denne
gang med førstehjelp som tema.
Kjersti gjorde en flott innsats her.

Sosiale aktiviteter
Årsfesten foregikk hjemme hos
Harald og Nina, hvor en liten gjeng
koste seg til langt på natt. Takk til
vertsparet.

Sommerleiren ble som vanlig
avsluttet med grillfest og tross det
fuktige været deltok 13 stk.

I år vi var vi litt sent ute med
bestilling av julebord og fikk ikke
plass på Lorry, hvor vi har vært de
siste årene. I stedet dro vi til
Stortorgets Gjæstgiveri, hvor Geir
hadde ordnet eget rom med plass
til 18. 17 medlemmer deltok. Vi
takker Geir for innsatsen.

SMS
Som noe nytt har OSDK abonnert
på en SMS-ordning, som vi håper
vil bli et effektivt verktøy for å nå
våre medlemmer med informa-
sjon.

Grasrotandelen
Hans Petters idé gir avkastning.
I år er det registrert ca. 3700 kr
innbetalt fra denne ordningen.
Veldig bra tiltak og ennå en gang
takk til Hans Petter, som fikk dette
satt i gang.

Samarbeidet med
Sjøtrollet Dykkerklubb
Klubbenes medlemmer også i år
benyttet seg av begge klubbers
tilbud. Samarbeidet har bestått
både av dykking og temakvelder.
I tillegg klarte Sjøtrollet å sette opp
et UV-fotokurs for klubbenes
medlemmer, som dessverre måtte
avlyse siden ingen kunne.

Vi takker alle for innsatsen.

Sluttord
Oslo Sportsdykkeklubb besto pr.
31.12.2010 av 31 medlemmer,
hvorav 2 støttemedlemmer. Seks
medlemmer valgte å ikke betale
kontingent, men vi fikk tre
nyinnmeldinger.

Styret må også i 2011 prioritere
rekruttering til klubben.

I januar 2011 er det møte om
høringsforslaget ang. Ytre Hvaler
Nasjonalpark, men allerede nå ser
vi at det må jobbes ekstra for å
holde denne viktige aktiviteten i
gang fremover.

VINTERTUR
til Ramton Camping
på Hurum 4.-6. mars

Vi har bestilt
3 hytter, så her

er det begrenset
med plass.

Jo før du melder
deg på jo bedre.

Geir Langeland, 934 41 102 - geir.langeland@osdk.net



Oslo Sportsdykkeklubb innkaller til

ÅRSMØTE
onsdag 2. februar 2011 kl. 19 på klubblokalet

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer

Valg av møtereferent

2. Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

3. Årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett
Fastsettelse
av kontingent
Styret foreslår uendret
kontingent.

6. Innkomne forslag
Pga endret minstealder
for å ta dykkersertifikat,
vil styret legge frem
endringsforslag til §3.

7. Valg til tillitsverv
Valgkomiteen har bestått
av  Jostein Stø som
innstiller:
a) Styret

Leder:
Harald Pedersen
Økonomiansvarlig:
Terje Lorentzen
Sekretær:
Curt Jacobsen
Materialforvalter:
Derek Strachan

Aktivitetsleder:
Geir Langeland
Styremedlem:
Hans Petter Widerøe
Varamedlem(mer):
1. Sven-Erik Johansen
2. Rolf Sandved

b) Revisor:
Asbjørn Arnestad

c) Valgkomité:
Jostein Stø

ÅRSFESTEN 2011
lørdag den 12. februar

Festlokalet er ikke bestilt og menyen ikke bestemt,
så har du lyst å være med på forberedelsene

eller har gode ideer, må du bare ringe.

Påmeldingsfrist:  onsdag 2. februar etter årsmøtet.

Mer info pr. e-post senere.

Påmeldingsfrist:
søndag 31. januar til
Harald D. Pedersen

977 45 008 eller harald@holtanlast.no



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.

Januar/februar/mars

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

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

Onsdag 2. februar kl. 19
ÅRSMØTE
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

Lørdag 12. februar kl. 19
ÅRSFEST
Harald Pedersen,
977 45 008

Søndag 13. februar
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 27. februar
(Obs! Endret pga skoleferien)
Badet kl. 16.00-17.30
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 27.februar
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 2. mars kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

4.-6. mars
VinterturRamton Camping
Geir Langeland, 934 41 102

Påsketur til Sverige
OSDK har fem ganger tidligere
leid hytter til påsketuren på Tanum
Strand ved Grebbestad, Sverige.

Vi som var med koste oss veldig,
ikke minst på grunn av det vårlige
været det er på den tiden, når man
drar litt sørover.

Alle tidligere turer har vært
vellykkede. Eneste savn var
fiskekonkurransen. Det er nemlig

ikke lov for dykkere å ta fangst i
Sverige!

På linken under kan du lese
mer om hyttene m.m.
http://www.tanumstrand.se/
hotell-stugor/stugor/

Er du interssert må du ta kontakt
med
Derek Strachan, tlf. 905 07 180
derek@osdk.net.




