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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.

Julebord på
Stortorvets Gjæstgiveri

Lørdag 26. november kl.16.30
Påmelding til Geir Langeland senest 2. november
Mob. 934 41 102  -  Mail: geir.langeland@osdk.net
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NOK 100,- raba

Rakørret fr
Fer

Røkelaks i skive
Smoked sal

Skagenr
Shrimp in dill-ma

Lutefisk fra Værøy
Lutef

Rakørret fr
Ferment

Pinnekjøtt serv
Salted lam

Juletallerken med ribbe
Christmas p

red cab

Rosastekt reinsdyr servert m
Roasted reindeer

Riskrem
Creamed

Karamel
Crème cara

Vani
V
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att på pinnekjøtt og lutefisk t.o.m 9. novem

 
Forretter/Starters 

 
ra Valdres serveres med tradisjonelt tilbehør
rmented trout with traditional sides 

145,- 
 

er servert med kaviar, frisk salat og pumpern
lmon with caviar and salad with on dark rye

145,- 
 

røre på pumpernikkel med salat og sitron 
ayonnaise on dark rye served with salad and

145,- 
 

Hovedretter/ Main courses 
 

y servert med tradisjonelt tilbehør, serveres 2
efisk with traditional accompaniments 

435,- 
 

ra Valdres serveres med tradisjonelt tilbehør
ted trout with traditional accompaniments 

325,- 
 

veres med kålrabistappe og sjy, serveres 2 gan
mb ribs with mashed rutabagas, 2 servings

435,- 
 

e, medisterkaker- og pølse, rødkål, eple, svisk
platter with ribs, pork sausage, pork patties
bbage, apple, prune and christmas sauce 

395,- 
 

med ristet sopp og rotgrønnsaker, rødløksmarm
r served with sautéed mushrooms, root vege
red onion marmelade, port sauce 

395,- 
 

Desserter/Desserts 
 

m servert med rød saus og ristede mandler 
d rice with red sauce and roasted almonds 

135,- 
 

llpudding med pisket fløte og karamellsaus 
amel with whipped cream and caramel sauc

135,- 
 

iljeis med lune skogsbær og krumkake 
Vanilla ice cream with forest berries 

135,- 
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Dårlige værutsikter for helgen
gjorde at det ikke var mange som
ble med på årets tur, men vi som
dro koste oss veldig. De som var
med denne gangen var Alise, Geir,
Emma, Mia og Mille (en venninne
av Mia) og Harald.

Vi møtte Harald på Tangen,
satte ut båten og kom oss til
Akerøya før det ble altfor mørkt, så
jobben med og få opp telt gikk
veldig greit. Denne gangen la vi
oss ikke på sletta «vår», for
sauebonden hadde vært og satt
opp gjerde og gjort klart for og
samle inn sauene så da teltet vi for
og der var det fint og ligge.

Lørdags morgen våknet vi til
overskyet vær, men heldigvis ikke
noe nedbør. Det ble en rolig
morgen med en sen frokost, så vi
bestemte oss for at vi bare skulle
ta et dykk lørdag og eventuelt et på
søndag. Vi gjorde oss klare og dro
ut til Alne, for det er jo et flott sted
og plukke krabber. Barna ble igjen
i leiren og koste seg med å gå tur
på den andre stranden og leke
der.

Krabbe- og fårikåltur til Akerøya
9.-11. september

Vel framme på Alne ankret vi
opp inne i bukta og så at vannet
var veldig brunt, men vi var
optimistisk og regnet med at sikten
ville bli bedre bare vi kom oss noen
meter under vann. Og det var
faktisk mye bedre enn ventet, for
allerede på halvannen meter ble
sikten veldig bra og vi kunne kose
oss 50min under vann med flott
sikt. Undertegnede kan ikke huske
å ha dykket her før og syntes det
var et flott sted og dykke. Flott
vegg man kunne følge hele tiden
med mye steiner og steder der
krabber, hummer og fisk kunne
gjemme seg. Det var mye liv, som
vanlig mye gyltefisker i alle
størrelser, en del torsk, en hummer
(veldig rart for vanligvis er det
bestandig masse hummer og se
her nede), en stim med småfisk og
krabber. Vi plukket med oss en del
krabber for de som var igjen på
øya hadde gitt klar beskjed om at
de hadde veldig lyst på krabber.
Vel oppe i båten igjen var vi alle tre
enige om at dette hadde vært et
kjempe flott dykk.

På ettermiddagen ble det kokt
krabber slik at alle fikk spise og
kose seg, barna fikk tatt seg et
bad (var nok litt kaldt, for de var
veldig kjappe opp igjen)og Mille
kunne fortelle at det var
forfriskende! Det ble også tid til en
båttur ut til fortet og en spasertur
der + en runde rundt Akerøya før
fårikålen var klar for servering. Og
den var helt nydelig! Harald hadde
vært fårikål vakt mens vi andre var
ute på tur, så en stor takk til Harald
for den nydelige maten. Vi rakk
akkurat og bli ferdig men maten
før regnet kom, da trakk vi oss
under taket som er over
inngangspartiet på huset og der
kunne vi sitte og nyte resten av
kvelden uten og bli våte.

Våte skulle derimot noen av
oss bli i løpet av natten og på
morgenkvisten, for det bare økte
på med regn og vinden ble bare
sterkere og sterkere. YR hadde
meldt mellom 0,1 og 0,4 millimeter
regn, men det var mye mer enn
som så. Det bøtta ned hele natten!

Alise



Portør turen i år kom veldig sent
pga den sene påsken, men da
forventet vi også at været skulle
være bra og det ble det! Vi hadde
4 dager med strålende
sommervær, blikkstille vann og
flotte dykk.

Det var ikke så mange som ble
med til Portør i år. Dvs. det var
mange som var påmeldt, men
avbestillinger i siste liten gjorde at
vi til slutt var en liten men god
gjeng til slutt. De som var med var
Harald og Nina, Hans Petter og
Rene, Curt og Carlo, Stephen og
Geir, Alise og Mia. De fleste kom
nedover sent på onsdagen, så det
ble en rolig kveld der alle fikk
innlosjert seg der man skulle bo. I
år fordelte vi oss på huset og i
sjøboden.

Dykkingen:
Vi hadde vel stort sett strålende
solskinn og blikkstille vann, så
dykkingen i år ble kjempe bra. Det
ble gjennomført 7 dykk totalt og
fridykking for Curt. Det var 2 dykk
per dag torsdag, fredag og lørdag
og et på søndagen, så det er ikke
noe og si på aktiviteten.

Kristi Himmelfartstur
til Portør 1.-5. juni

Vi fikk dykket på mange steder,
både nye og gamle steder. Kan
bl.a. nevne Knubben og ved fyret.
Fyret hadde forresten rast ned for
det var et stort skip som hadde
kjørt på det, restene av det kunne
vi se under vann.

På et av dykkene jeg var med
på, kom jeg over en kjempe stor
piggvar eller slettvar. Skjønte ikke
først hva det var, men så etter
hvert at det lå en kjempe stor

piggvar/slettvar på steinene med
en litt mindre oppå seg. Det var
morsomt og se, for jeg har aldri
sett piggvar/slettvar før. Bestandig
morsomt når man får sett nye
skapninger under dykkene. Det
ble også tatt noe fangst, men ikke
så altfor mye.

Sosialt:
Når vi ikke var i vannet, ble tiden
brukt på avslapping og kos i sola,



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 2. november
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

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

Søndag 20. november
kl. 16-17.30
Badet
Derek Strachan, 905 07 180

Lørdag 26. november
Julebord
på Stortorvets Gjæstgiveri
Geir Langeland, 934 41 102

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

Sjøtrollet har søndagsdykk
2. og 4. søndag også i juli og
august.

de sprekeste var til og med på
sykkelturer. Rene og Mia koste
seg ute stort sett hele dagen, de
lekte og fant på mye spennende.
Som vanlig ble det lagd mye god
mat og i år var det også noen som
tok i bruk bakhagen til grilling og å
spise ute.

Fredags ettermiddag fant Nina
og jeg på noe nytt, vi skulle ta en
pub til pub runde. Det er ikke så
mange stedene der nede, men vi
tenkte på «Himmel og Hav» og

pensjonatet. Pensjonatet var
dessverre ikke åpnet for sesongen,
så da ble det to turer til «Himmel
og Hav». Været var jo fantastisk,
så det var helt nydelig og sitte ute
i sola og nyte en iskald halvliter.

Søndagen ble det gjennomført
et dykk før vi pakket sammen og
dro hjemover, som vanlig havnet
vi i kø på E18 og måtte ta alternative
vei via Skien og Porsgrunn hjem.

Alise

Vi gratulerer
Redaksjonen har ikke fullt
tilstrekkelig med i år.

I april ble Terje B. Lorentzen 40
år og i august fylte vår tidligere

formann gjennom mange år, Derek
Strachan, 50 år.

Redaksjonen beklager at dette
ikke ble med til rett tid.




