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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.

Mandag 2. og onsdag 4. mai

MALEDUGNAD PÅ HOLTAN
Vi håper på bra fremmøte!

Harald Pedersen, 977 45 008

Vi har lenge snakket om å samle
undervannsfoto-interesserte i
Sjøtrollet og OSDK til en
Photoshop-kveld. Dette er nå
planlagt torsdag den 12. mai kl 18.

Opplegget vil være at alle tar med
seg et ubehandlet undervannsbilde
som de kan tenke seg å forbedre.
Så bruker vi disse bildene til å gå
gjennom Photoshop-behandling
sammen med Rune Haldorsen.
Meningen er at både nybegynnere

OSDK Nitrox-kurs
på Dykkersport

og mer erfarne skal kunne
diskutere teknikker og lære av
hverandre på en uformell måte.

Vi møtes i lokalene til DuPont
Norge i Grenseveien 91 på Helsfyr,
der Turid jobber.

Vi planlegger også en egen
undervannsfoto-helg med dykking
10. og 11. september. Sett av disse
datoene i kalenderen allerede nå.

Arnt Johnsen,
Sjøtrollet Dykkerklubb

OSDK har den glede å kunne
invitere til Nitrox kurs i Dykkersports
lokaler på Lysaker 11. Mai 2011.
Kurset går over en kveld og koster
1490 kr. Om vi blir flere enn 4 gis
det 15% avslag til alle.

Prisen inkluderer en Nitrox
fylling som kan brukes på OSDK
dykk på Ramton den 14. mai (dette
er valgfritt, man trenger ikke dykke
med Nitrox for å gjennomføre
kurset)

Påmelding skjer direkte til
Dykkersport ved å gå inn på linken
under

http://
dykkersport.eveonlinepro.com/
Shop/Product/Nitrox-Kurs-Eanx/
ProductDetails.aspx

Bildebehandling
i Photoshop

Registrer deg som kunde hos
dykkersport, man må deretter
betale depositum på 500 kr, hvorpå
man kan hente ut bokpakker osv
for kurset hos Dykkersport.

Send en liten beskjed på mail til
meg så snart dere har meldt dere
på slik at vi får oversikt over antallet.

Velkommen til kurs.
Geir, aktivitetsleder
934 41 10
geir.langeland@osdk.net



Teskt: Hans Petter Widerøe

Foto: Harald D. Pedersen

I år igjen gikk turen til Tanumstrand
i Sverige, rett sør for Grebbestad.
Vi var kun 10 stk med stort og
smått som dro nedover: familien
Pedersen, familien Strachan og

familien Widerøe. Av disse var det
tre stk dykkere. Vi dro alle nedover
til Tanumstrand onsdag den 20/4
på ettermiddagen og fikk utdelt
hver vår 4-mannshytte med god
utsikt over sjøen.

Etter at alle hadde kommet i hus
og fått i seg litt mat, så samlet vi
oss på en av hyttene og fikk i oss

litt godt drikke. Torsdag morgen
våknet vi til litt overskyet vær, men
det sprakk opp i løpet av
formiddagen. Vi fikk satt ut Ribben
og dro ut til Brandskjær hvor vi
gjennomførte vårt første dykk. Jeg
fikk ikke dykket her fordi da jeg
hoppet uti hadde jeg ikke fått lukket
drakta. Det hadde kommet noen
seler innimellom glidelåsen, så jeg

Glad påsk!



fylte opp begge beina med vann
og det var kaldt. Jeg fikk hoppet
oppi båten igjen og tømt drakta.
Harald og Derek hadde et bra dykk
her og de var uti ca 45 minutter,
mens jeg satt og varmet meg i
sola.

Fredag dro vi ut til Morø i fint vær
og her fikk jeg også dykket. Det
var litt uklart i overflaten, men når
vi kom ned til 10 - 15 meter, så ble
sikten god. Så tre-fire hummer,  et
par småtorsk og en del krabbe.
Nakensnegler var det veldig mye
av her, men det er ikke like lett å få
skarpe  bilder av dem. Vel tilbake
på hytta, tok ungene og jeg  en tur
bort i bassenget på hotellet. Dette
er et fint innendørsbasseng med
sklier, så her koser ungene seg.

Lørdag morgen dro vi ut til ?. Da vi
gikk ned her, mistet vi kontakten
med hverandre da sikten her var
veldig dårlig ned til 10 meter. Så
da gjorde vi det vi har lært: Vi gikk



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.

Mai

Mandag 2. mai kl. 16.30
MALEDUGNAD PÅ HOLTAN
Harald Pedersen,
977 45 008

Onsdag 4. mai kl. 19
MEDLEMSMØTE/
MALEDUGNAD
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 8. mai
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 11. mai kl. 18
NITROX-KURS
PÅ DYKKERSPORT
Geir Langeland, 934 41 102

Torsdag 12. mai kl. 18
BILDEBEHANDLING
I PHOTOSHOP
v/Rune Haldorsen
på DuPont Norge,
Grenseveien 91, Helsfyr
Arnt Johnsen, 905 12 050

Lørdag 14. mai
Dykking Ramton
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 22. mai
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 4. mai kl. 19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102

Nye medlemmer:

Vi har mottatt følgende
innmelding:

Geir Olav Kahrs

Rykkinnkroken 3, 1349 Rykkinn
Mob. 901 28 175

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

opp igjen. Tok så et nytt forsøk og
da gikk det bra. På dette dykket
var det ikke noe fiskeliv, men en
del krabbe  og veldig mye
nakensnegler.

På ettermiddagen tok vi alle båten
inn til Grebbestad for å spise på
restaurant. Restauranten het
Hertiggen og alle var gode og mette
da vi forlot stedet.

Søndag dro Harald og jeg ut til St
Skärholmen. Her dykket vi langs
en fin vegg. På dette dykket så jeg
min eneste flyndre på dykkene her
nede. Mange nakensnegler her
også. Her er det også et overheng

på ca 25 meter som er fint å få med
seg. Temperaturen i vannet var
mellom 6 - 9 grader på dykkene,
så det var noen kalde fingre når vi
kom opp. Men været viste seg fra
sin beste side denne påsken, så
da gikk det greit å få varmen i seg
igjen.

Damene som var med var også
fornøyde da de kunne ta seg turen
bort til sportsboden og handle klær
og ligge å sole seg resten av dagen.
Ungene fikk også dagen til å gå,
da det er mye å finne på her.
Bading, minigolf, hoppeslott, fotball
og sykling.

Ledige plasser
på Portør-turen!!!

Kontakt Geir
snarest, dersom
du vil sikre deg

plass!
934 41 102




