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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.

Romsås Bad

:-(

Juleavslutning

onsdag 7. desember
Vi serverer tradisjonen tro gløgg og pepperkaker.

På møtet skal vi se på hjemmesiden vår og
prate om hvordan vi bruker den.

Kreative innspill er hjertelig velkomne!

Geir Langeland, mob. 934 41 102

Oslo
Sportsdykkeklubb

ønsker alle lesere

en gledelig jul og et fuktig

nytt år



Lørdag 19. dro fem OSDK-ere en
tur til ProDykk på Svestad Brygge
med RIB-en vår på slep.
Det var litt tåkete, davi dro fra
Oslo, og vi regnet ikke med at
kunne satse på landkjenning i
fjorden denne gangen, så da var
GPS-en grei å ha!

Heldigvis viste sikten over
fjorden seg å være upåklagelig,
når vi satte båten ut fra slippen på
Svestad Brygge litt før kl. 10.

Dessverre fikk vi ikke lokket
med noen av ProDykks kunder på
turen vår, men vi fikk pratet med
mange dykkere både før og etter
dykket og flere kunne tenke seg å
bli med oss en annen gang.
Vi kommer selvfølgelig tilbake og
satser på å få til en skikkelig
gjestetur til et av de fine
dykkemålene i området.

Dykkes skulle det uansett, og som
planlagt dro vi mot Møkkalassa kl.
11, hvor de fire dykkerne hoppet i
vannet, mens undertegnede satt i
båten og nøt det gode været. Et
par polske fridykkere lå også i
vannet, og de fikk faktisk  fangst -
en 2-3 kgs torsk. Ikke dårlig!

På dykket ble det observert en
del større torsk, men ingen hadde
planlagt fangst og slyngene lå
derfor igjen hjemme. Sikten var

god og alle hadde et fint dykk,
tross litt utligningsproblemer hos
en.

Curt



Igjen i år var vi på Stortorvets
Gjæstgiveri, siden vi likte oss så
godt der i fjor - muligens pga meget
hyggelig svensk betjening? God
stemning var det helt fra starten og
med litt juleøl og akevitt innenbords
økte stemningen fort. Vi avsluttet
med kaffe og cognac eller dessert
(eller begge deler) før vi fortsatte
til Tre brødre på Karl Johan, hvorfra
undertegnede for en gangs skyld
klarede å løsrive seg tidlig og
komme hjem i anstendig tilstand.

Hvordan kvelden endte og hvor,
må andre fortelle om, men de fleste
satser vanligvis på kollektivtilbudet,
og da blir det ikke så veldig sent.

Curt

Julebord på
Stortorvets Gjæstgiveri

Billig var det ikke, men fy søren
så godt det var og heldigvis
hadde vi med  vår gamle
kasserer Steven til å ta
oppgjøret.



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 7. desember
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 11. desember
Dykking
på Oscarsborg.
Harald Pedersen, 977 45 008

Søndag 18. desember
kl. 17.30-19.00
Badet
Derek Strachan, 905 07 180

Lørdag 31. desember
Nyttårsdykk
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 4. januar
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

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

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

Maledugnaden
skrider frem

Den store maledugnaden på
Holtan - den største jobben vi noen
gang har påtatt oss, skrider frem,
men ferdigstillelser blir ikke før over
nyttår en gang.

Det genstår mye, men vi som
har møtt opp, føler at vi kan
begynne å se enden på jobben.

Det er likevel ikke for sent for
deg å ta en økt, dersom du skulle

ha en ledig onsdag kveld over
nyttår.

Harald varsler dugnaden et par
dager før, og han vil veldig gjerne
vite fremmøtet, bl.a. pga
matinnkjøp. Vi spiser nemlig før vi
begynner å male!

Harald Pedersen, 977 45 008




