Årets vintertur til

Svalerødkilen/Sponvika
helgen 2.-4. mars
Helgen den 2-4. mars dro fire av
klubbens medlemmer, Hans
Petter, Geir, Harald og Derek
nedover til Svalerødkilen ved

svenskegrensen for å dykke med
båt ut fra Sponvika. Hans Petter
hadde via sin jobb fått ordnet en
flott ny hytte med alle fasiliteter.
Fortsettes på baksiden.
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HELGEN 12.-13. MAI
Vi starter lørdag kl. 9.30, søndag
avtales når vi ser hva som gjenstår

MALEDUGNAD PÅ HOLTAN
Harald Pedersen, 977 45 008
MEDLEMSMØTE
ONSDAG 2. MAI KL. 19.00
PÅ KLUBBLOKALET

Klargjøring utstyr til
Kr. Himmelfartsturen
Derek Strachan, 905 07 180

Siden den norske statskassen
var fylt opp etter at bensin var
innkjøpt til båten, ble det besluttet
å støtte Sverige via Harryhandel
på Svinesund. Ettersom vi alle var
sultne ble det kjøpt inn litt (mye)
mat og drikke.
Kvelden på fredag ble brukt til
rekognosering for å finne båtutsettingsplass, noe som bare var
mulig i Sponvika pga mye is ved
land i Svalerødkilen samt luftfylling.
Lørdagen opprant med flott vær
og vindstille – her skal det dykkes.
Dro forholdsvis tidlig ut og hadde
to dykk planlagt. Fulgte Iddefjorden/Singlefjorden ut og dykket
første dykket lengst syd på herføl
på en liten holme. Hoppet ut på en
flott vegg som var fint bevokst,
med god sikt. Termometeret i
vannet viste (u)behagelige 2
grader, og etter 40 minutter ble det
vel kaldt. Fant ut av vi skulle dykke
andredykket på svensk side for
gjøre dagen litt internasjonal, men
under overflateintervallet ble alle
gjennomkalde, så da hoppet vi i
land på en holme med seilmerke
som vi jogget rundt for å få igjen
varmen i fingre og tær.
Dykk nr to for dagen ble tatt
lenger inn i fjorden på svensk side
langs en flott vegg uten det store
fiskelivet. En og annen flyndre ble
observert, samt et par krabber.
Høydepunktet kom på slutten med
en nakensnegle, noe som vi ikke
ofte har for vane å observere i
OSDK – vi ser etter større ting
Søndagen var litt mer rufsete i
været. Som man kan se av bildet
var Harald litt bekymret, han viste
at dette kom til å bli kaldt.
Vi satset også på søndag på to
dykk, et ute i fjorden, og et inne
rundt brua i Svinesund for å dykke
i strømmen der. Etter et bra dykk
ytterst på svensk side ble båtturen
tilbake like kald som dagen før.
Når vi kom frem til brua gikk
strømmen stri og led – bøyene
svaiet i strømmen – det ble med et
dykk denne dagen.
Etter en bedre lunch i hytta og
litt vintersport ble det pakking og
avreise.

De av oss som dro nedover fikk
tre dykk i godt selskap, mye god
mat og litt godt drikke, dette gjentar
vi neste år – hytta var perfekt for
slik en tur. De har til og med 3-fas
uttak til den nye pressa vår….
Geir

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
Onsdag 2. mai kl. 19
Medlemsmøte
på Holtan (se forsiden).
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 13. mai
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102
16.-20. mai
Kr. Himmelfartstur Portør
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 27. mai
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Vi gratulerer
Nok et medlem fyller rundt. Denne
gangen kan vi gratulere vårt
mangeårige medlem, Kurt H.
Tonheim, med 50 år.

Sjøtrollet har søndagsdykk
2. og 4. søndag også i juli og
august, samt hver onsdag..

Nye medlemmer:
Vi har mottatt følgende
innmeldinger:
Linn Eriksen
Magne Gustavsen
Tangerudveien 49, 0982 Oslo
Vi ønsker de nye medlemmene
velkommen i klubben og håper
de vil delta aktivt i klubbens
aktiviteter.

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

