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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: Harald Pedersen
Øk.ansv.: Terje Lorentzen
Sekretær: Curt Jacobsen
Mat.forv.: Derek Strachan
Akt.leder: Geir Langeland
Styremdl.: Hans Petter Widerøe
Varamedl.: Sven-Erik Johansen
Varamedl.: Rolf Sandved

Redaksjonskomité:
Curt Jacobsen og Asbj. Arnestad

Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer for
bruk på helgeturer. Om du trenger
utstyret, henvend deg t i l
materialforvalter, tlf. 905  07 180.
Pris båt/presse: 100 kr. pr. dag/200
kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

HELGEN 8. - 10. APRIL
fredag fra kl. 16

MALEDUGNAD PÅ HOLTAN
Harald Pedersen, 977 45 008
Derek Strachan, 905 07 180

1.-5. juni besøker OSDK atter en
gang Portør for å tilbringe en
langhelg i dette fantastiske
dykkeområdet.

Påmelding
Påmelding snarest til Geir
Langeland, mob. 934 41 102.

Påmeldingsfrist 11. april, men
gjerne før. Det pleier å være rift om
plassene.

Pris
Vi kjenner ikke årets pris, men dyrt
blir det neppe og vi kjører som vanlig
halv pris på barn under 12 år.Dette
gjelder ikke små barn som sover  i
medbrakt reiseseng.

Prisen dekker også felles-
transport av klubbutstyret og
rengjøring av hyttene.

Ta med kontanter, vi avregner i
Portør.

Hyttene
Det er år bestilt 3 hytter med plass
til ca.30 personer.

Sengene er utstyrt med dyne
og pute. Ta derfor kun med trekk
eller sovepose.

Det er kjøleskap og komfyr i
hyttene, og ekstra frysekapasitet
er tilgjengelig etter avtale med
hytteeier.

Husk å ta med slynge!

Fiskekonkurranse
Vi skal selvfølgelig også ha
fiskekonkurranse.

Det koster som vanlig 50 kr å
delta, men dette kan du få flere
ganger igjen, hvis du er heldig og
vinner førstepremien!

Luftfylling
Dette koster 50 kr per flaskesett,

Kr. Himmelfartsturen
til Portør - hvor ellers?

Fortsettes på baksiden.



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.

April
Onsdag 6. april kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 10. april
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 10

16.-23. april
Påsketur
 til Grebebstad, Sverige
Derek Strachan, 905 07 180

Søndag 24. april
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Fredag 8. - søndag 10. april
Maledugnad på Holtan
Harald Pedersen
977 45 008
Derek Strachan
905 07 180

Vi gratulerer
Vi gratulerer vårt eneste medlem i
Haugesund med familieforøkelsen
28. mars. En gutt på med
standarmål og ingen bytterett. Vi
gleder oss til å se vidunderet.

eller 10 fyllinger for kr 400 ved bruk
av luftfyllingskort.

Båtpriser
Kr 50 per person pluss bensin og
olje. Turene ligger som regel på
rundt 60-80 kr.,kanskje litt mer i år.l

Veibeskrivelse
Følg E18 forbi Larvik og over
Brevik-brua. Noen få kilometer

etter avkjøringen til Kragerø tar du
av mot Sannidal.

Etter kort tid kommer du til et
kjøpesenter. Ta til høyre mot
Stabbestad (Rv 351) og fortsett i
ca. 3/4 time.

Skiltet til Portør kommer ganske
brått - så følg med! (Det er en
matbutikk på høyre side og en
bensinstasjon på venstre side av
veien).

Søndag 6. mars inviterte vår
samarbeidsklubb OSDK til
søndagsdykking på Solbergstrand.
Her trodde en at isen ikke skulle
være så tett. Dette viste seg å
stemme på søndag, men både
fredag og lørdag var det mye is
her. I et nydelig vær med blå himmel
og sol, og en nærmest blikkstille
fjord, fikk vi på oss utstyret og
vasset uti det kalde vannet.

Sikten var flott, men det var var
kaldt i vannet. Temperaturen var -
0,5 grader ned til 10 meter, og en
måtte under 25 meter før

Sagakollen

Av Arnt Johnsen, Sjøtrolklet Dykkerklubb

temperaturen steg til 2
varmegrader. Under dykket kom
vi over både flyndrer, hummer og
noen småtorsk. En død ørret holdt
også på å bli fortært av kongesnegl,
noe det var veldig mye av her.

Etter dykket ble vi invitert på
deilige varme vafler oppe i hyttene
som OSDK hadde leid for helgen.
Herfra var det flott utsikt over
fjorden, og praten gikk livlig om
tidligere dykkeopplevelser. En
veldig trivelig dykkedag ble det, og
på vei hjem fikk vi med oss
innspurten på 5-mila med Nordtug




