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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 til
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 5. 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



Høstturen i år som fjor gikk til
Solplassen Camping og for-
ventingen til turen var like stor som
den pleier å være med, både til
dykking og turen i seg selv.

På klubbmøtet som var før turen

ble vi enige om menyen for helgen
og den ble skalldyr på fredagen og
fårikål på lørdagen.

Fredagen kom og reker ble spist
med det som hører med til det.
Utover kvelden så ble det kvelds-

Årets høsttur
kos med diverse gamle OSDK
historier og andre historier.

Lørdagen kom og det var på
tide å få båten på vannet etter at vi
hadde spist frokost. Båten kom på
vannet og turen gikk ut til Svenner
fyr som det pleier å bli, men i år
blåste det kuling  fra nordøst, og
da ble dykkingen på sydsiden av
Svenner, men det gjorde ikke noe
for da fikk vi dykket på utsiden av
øyene. Vi rullet ut i vannet etter at
vi hadde fått dreggfeste, og det
viste seg at vi hadde knall sikt og
at det var veldig frodig der. Vi fant
en fin renne som vi fulgte utover til
vi kom til en vegg. Vi fulgte den
vestover og dette var over all
forventning. Etter å ha svømt i 30
min. måtte vi snu, men det hadde
vi ikke lyst på. Vi hadde funnet en
skikkelig steinrøys med masse
fisk, men vi måtte tilbake til båten.
På veien tilbake så måtte Steven
avbryte dykket pga at mansjetten
gikk stykker, og det ble en kald
fornøyelse for han. Da vi kom opp
i båten ble vi enige om å kjøre
Steven tilbake til Stavern for alt
som Steven hadde på seg var
vått.

Etter vi hadde fått Steven hjem



reiste jeg og Hans Petter tilbake til
Svenner og der fikk vi i oss mat-
pakkene og gjennomførte dykk
nummer 2 som var nesten like bra
som det første, bare med litt
dårligere sikt i vannet.

Da vi kom tilbake fikk vi fortøyet
båten og reist tilbake til hytta, og
der satt Steven og fikk tørket det
han hadde hatt på seg på Svenner.
Nina  hadde også vært sporty med
å være ute og sykle frem og tilbake
til Larvik. Etter at alle hadde fått
dusjet ble fårikålen satt på og det
ble god lukt i hytta og stemningen
i hytta ble ganske bra. Middagen
ble etter hvert ferdig og alle ble
mette. Så var det på tide med noe
spill, og det holdt vi på med utover
hele kveden med diverse å drikke.

Søndagen kom og vi skulle ut
for å dykke. Steven hadde fått
reparert drakten sin igjen og vi var
klare. Vi var enige om at vi skulle
prøve å finne det stedet hvor vi
snudde på det første dykket og
starte der. Det viste seg å bli nok et
kjempedykk  med masse liv og
kampesteiner vi  kunne svømme
mellom, nesten som grottedykking
+ alt det du har sett TV.

Etter at vi kom tilbake til Stavern

og hadde fått båten opp på
tilhengeren kom Nina tilbake ifra
nok en sykkeltur. Hun så ut som
hun hadde kjørt off-road, og det
var akkurat det hun hadde gjort.

Det var søndag og vi skulle hjem.
Derfor ble det restemat og rydding
og vasking av hytta. Tusen takk
for en fin tur Nina, Hans Petter  og
Steven.

Harald



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
Onsdag 5. desember kl. 19
Medlemsmøte på Holtan
Juleavslutning
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 9. desember
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 16. desember

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

Søndag 23. desember
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Mandag 31. desember
Nyttårsdykk?
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 2. januar kl. 19
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

Gammel dansk
Nok et medlem fyller rundt år.
Denne gangen gjelder det vår
mangeårige avisredaktør, medlem
og styremedlem Curt Jacobsen,
som fyller 60 år den 10. desember.
Vi gratulerer!

Hmmmmmm ...
 .. endelig julebord

Årets lutefisk på Stortorvets
Gjæstgiveri er den beste jeg noen
gang har smakt. Det var jeg
tydeligvis ikke alene om,  for ingen
klagde. Juleøllet og akevitten holdt
samme gode kvalitet som  tidligere,
virkningen likeså, men det var vel
knapt så overraskende.

At vi ble betjent av samme jente
som for to år siden, var jo ekstra
morsomt. Servicen var igjen
upåklagelig.

Etter måltidet fant vi en pub på
Youngstorget, hvor vi koste oss
resten av kvelden.

Curt




