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for bruk på helgeturer. Om du
trenger utstyret, henvend deg til
materialforvalter, tlf. 905  07 180.
Pris båt/presse: 100 kr. pr. dag/
200 kr. pr. helg/600 kr pr uke pr
enhet.

I mer enn 3 tiår har OSDK hatt sin
årlige sommerleir på Akerøya. Ifjor
ble det for andre gang gjennomført
sommerleir etter at Ytre Hvaler
nasjonalpark åpnet.

Nytt av året er at verneplanen
nå er nesten ferdig, og det er lagt
frem helt konkrete retningslinjer
og spesifikke regler for hva som er
tillatt og ikke. Med bakgrunn i
erfaring fra fjoråret og tilbake-
meldinger fra forvaltnings-
myndigheter søkte styret i OSDK
igjen om dispensasjon til å avholde
sommerleir.

Det ble søkt om følgende:
1. Tillatelse til sommerleir (definert

som organisert virksomhet).
2. Tillatelse til forsiktig bruk av

luftkompressor i naturlig
støyskjermet område.
OBS! Mellom kl. 10 og 18, maks.
4 timer pr. dag! Husk å loggføre
med dato og tid. Dette er et krav
fra myndighetene.

3. Tillatelse til å feste midlertidig
bøye i moring som allerede
ligger på havbunnen.

4. Tillatelse til å dregge opp i sone
A med gummibåt.

5. Tillatelse til opp mot 36 teltdøgn.
OBS! Antall teltdøgn skal
loggføres med navn og dager.
Dette er et krav fra myndig-
hetene.

OSDKs organiserte aktiviteter på
Akerøya sommeren 2012

begrenser seg til følgende datoer:
- Sommerleir på Akerøya i

perioden 14. - 29. juli
- Pinsetur 9. - 11. juni
- St.Hansfest 22. - 24. juni

Utover datoene over er det
selvfølgelig mulig å bruke øya på
lik linje med andre. OSDKs
spesielle tillatelse gjelder dog ikke!
Sett deg derfor ekstra godt inn i
regelverket for nasjonalparken,
hvis du planlegger tur på egen
hånd!

Er det noe du lurer på, ta
kontakt med aktivitetsleder Geir
Langeland.

I disse periodene har OSDK fått
dispensasjon til å telte og bruke
kompressor. Antall teltdøgn skal
registreres og rapporteres til
fo rva l tn ingsmynd ighetene.
Kompressoren kan brukes i intill 4
timer per dag mellom 10-18, og
antall timer per dag skal logges og
rapporteres til forvaltnings-
myndighetene.

Vi kan i år kun bruke moringen
vi fant i bukta i perioden 14.-29.
juli, men da også betinget med
fotografering/rapportering av
bunnforhold, og hvordan kjetting
mm påvirker bunnforholdene. For
de andre helgene er vi avhengige
av å legge ut dregg med tau til
land.

På den positive siden har vi nå
fått dispensasjon til å dregge opp i
Sone A (Søsterøyene) så lenge

Sommerleir 2012
på Akerøya



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.

Juni/juli/august

Lørdag 23. juni
St. Hans-feiring Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

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

14.-29.  juli
Sommerleir Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Lørdag 28. juli
Grillfest Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

24.-26. august Akerøya
Krabbe- og fårikålstur
Geir Langeland, 934 41 102

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

dreggen er dypere enn 30 m og 50
m fra land. Dette vil gi oss økt
fleksibilitet om været er dårlig og vi
må ligge i le i denne sonen.

Forvaltningsmyndighetene
understreker også at det er strengt
forbudt med hensetting av telt, dvs
at de skal tas ned om det ikke
overnattes i dem, og også at
bålbrenning på bart fjell er forbudt.
Dette er noe vi har praktisert i
mange år, så dette er jo ikke en
begrensning for oss.

Styret i OSDK er glade for at vi
har fått dispensasjon fra reglene i
Nasjonalparken. Vi henstiller til alle
klubbens medlemmer å følge disse

nøye. Etter sesongen vil vi måtte
søke igjen for neste år, og det er
selvsagt at ethvert brudd på
vedtaket som er gjort vil gjøre det
vanskelig for oss fremover. Vi ser
at vi innefor de rammene som er
gitt kan gjennomføre en sommer-
leir på høyde med det vi har hatt
tidligere og gleder oss veldig til å
komme igang igjen.
Vel møtt til den beste dykkingen i
Oslofjorden.

Styret i OSDK

Adkomst

For å komme til Akerøya kjører du
først til Fredrikstad. Der tar du

Årets tradisjonelle Portør-tur er
gjennomført. I år fom selveste 17
mai til 21. mai!

Som vanlig favner Portør-
utflukten ikke kun klubbens
medlemmer, men også deres
familier. Det var i år med 15 dykkere
og 14 familiemedlemmer + 2
hunder.

Den første av de to ribbene var
på vannet allerede på formiddagen
17. mai og første dykk var
gjennomført kort tid etter dette.

I løpet av de neste dagene gikk
de to ribbene i mer eller mindre
skytteltrafikk ut til de forskjellige
dykkerplassene og kom alltid
tilbake med fornøyde dykkere.

Dykkeforholdene var for det
meste gode. De store variasjonene
under vann gjør dykking ved Portør
til noe spesielt. Man kan oppleve
alt fra frodige tareskoger, via bratte

vegger og hvit sandbund, til store
jettegryter. Alt dette ligger bare få
minutters båttur unna.

På kveldene samlet dykkere og
ikke dykkere seg rundt om i
hytteområdet og neste dags planer
ble lagt.

Været på årets tur var tidvis
veldig bra, noe som gjorde at også
de ikke-dykkende kunne kose seg
ute. Det var til og med noen som
ble fristet til forfriskende bad i sjøen,
og da uten tørrdrakt!

Den uformelle og avslappede
tonen blant alle de involverte er
med på å gjøre Portør-turen til en
uforglemmelig langhelg. Og når
alle pakket sammen sakene sine
og dro hjem var det nok mange av
oss som allerede begynte å glede
seg til neste års tur til nettopp
Portør...

Se også www.osdk.net

Portør-turen

veien mot Hvaler. Følg deretter
veien videre til Asmaløy og finn
avkjøringen til Brattestø.

Kjør helt ned til brygga. Du kan
legge igjen bagasjen der, men
parkering må gjøres på
parkeringsplassen som ligger på
venstre side litt etter avkjøringen.

Det er fint om du ringer
kontaktperson før du drar
hjemmefra og ringer igjen når du
er klar til å bli hentet på Brattestø.

Viktige telefonnumre:

Geir Langeland, tlf. 934 41 102
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008
Derek Strachan, tlf. 905 07 180




