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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

:-(

Årsberetning 2012
Følgende personer ble valgt til
tillitsverv i OSDK på årsmøtet i
begynnelsen av februar:
Leder: Harald D. Pedersen
Øk.ansv.: Terje B. Lorentzen
Sekretær: Curt Jacobsen
Matr.forv.: Derek Strachan
Akt.leder: Geir Langeland
Styrem.: Hans Petter Widerøe
Varam.: 1. Sven-Erik Johansen

2. Rolf Sandved
Revisor: Steven Cooke
Valgkom.: Jostein Stø

Steven erstattet Asbjørn som
revisor, ellers skjedde det ingen
endringer av styresammen-
setningen i løpet av året. Det ble
holdt 10 styremøter.

Medlemsmøter
Det ble tradisjonen tro holdt
medlemsmøte første onsdag i
måneden utenom juli og august,
altså 10 ganger inkl. årsmøtet i
februar.

Alle ble holdt på klubblokalet/
Holtan.

OSDK-posten
Klubbens avis, OSDK-posten,
utkom i 7 numre. To numre uteble
pga manglende stoff.

Redaksjonen besto i år som i
fjor av sekretæren, Curt Jacobsen
og Asbjørn Arnestad, som igjen
stilte både utstyr og lokaler til
disposisjon. Kaffe og lakris var
også i 2012 fast meny på
redaksjonsmøtene. Vi takker for
hjelp og hyggelig servering.

Det berygtede julebordet i
redaksjonskomiteen ble i år
dessverre avlyst!

Vi takker også årets bidrags-
ytere/fotografer for fine artikler/
bilder:

Hans Petter Widerøe (sommer-
leiren), Geir Langeland (vintertur),
JosteinStø (sensommerturen),
Linn Eriksen og Magne Gustav-
sen Harald Pedersen (høstturen),
Curt Jacobsen (julebordet) og

Harald Pedersen (Selmatur med
Sjøtrollet).

Takk for hjelpen til alle!

Dykketurer
Det har også i år vært tilbud om
søndagsdykking annenhver helg
hele året i samarbeid med Sjøtrollet
Dykkerklubb.

Derutover har vi arrangert
lørdags- eller søndagstur med
RIBen vår bl.a. fra  ProDykk.

Årets vintertur gikk til BBS sin
hytte i Svaldrødkilen ved Sponvika.
Hans Petter sto for turen.

Påsketuren gikk for sjuende
gang til Grebbestad. Derek tok
igjen ansvaret for den.

Tradisjonen tro gikk Kristi
Himmelfartsturen til Portør.

Pinsetur og St. Hans-tur til
Akerøya ble i år avlyst pga dårlig
vær.

Sommerleiren på Akerøya (Ytre
Hvaler Nasjonalpark) ble igjen
avviklet med kjernetid de siste to
ukene av juli + enkelte helger og
grillfesten falt igjen på siste lørdag
i juli.

På sensommerturen til Bogøy-
vær deltok 8 dykkere. Som vanlig
mye fin dykking og god fangst.
Denne gang med litt størrelse på
breiflabb. Terje sto som vanlig for
turen.

Krabbe-/fårikålsturen ble i år
dessverre avlyst, men Harald og
Curt dro ned senere for å hente
RIB-en og snorklet i flere timer.

Høstturen gikk atter til Sol-
plassen Camping. Turleder var
Harald.

Dugnader
I 2012 fullførte vi maledugnaden
på Holtan, dette ga et fin inntekt til
klubben. Takk til alle som stilte.
Ellers var det som vanlig flere
dugnader på klubbutstyret.

Utstyr
Klubbutstyret har også i år fungert
uten store problemer.



Den grå båten har deler av året
vært «avskiltet» for å spare litt
forsikringspenger.

Internett
Det er fortsatt et ønske å få mer
informasjon inn på hjemmesiden
vår. Dette har vi ikke kommet så
mye lenger med, men det er ikke
glemt.

Badet
I 2012 har vi igjen brukt Romsås
Bad noen søndager i vinter-
halvåret.

Sosiale aktiviteter
Årsfesten foregikk hjemme hos
Harald og Nina Takk til vertsparet.
Sommerleiren ble som vanlig
avsluttet med grillfest.

Årets julebord foregikk igjen på
Stortorgets Gjæstgiveri. 17?
deltakere. Vi takker igjen i år Geir
for fin innsats.

SMS
Tjenesten har vært brukt noe i
2012, men bør brukes mer aktivt
av tur- og aktivitetsansvarlige.

Grasrotandelen
I år er det registrert 3.668,70 kr
innbetalt fra denne ordningen.
Kjærkomne kroner til klubbkassen.
Vi takker dem som tenker på
oss.

Samarbeidet med Sjøtrollet
Dykkerklubb
Det har også i år vært gjensidig
bruk av klubbenes aktiviteter.

Klubbene har arrangert et
fellesdykk på Selma.

Sluttord
Oslo Sportsdykkeklubb besto pr.
31.12.2012 av 27 medlemmer,
hvorav 3 støttemedlemmer. I årets
løp fikk vi 2 nye medlememr og en
utmelding.

Styret har fortsatt oppmerk-
somheten rettet mot rekruttering
gjennom opprettholdelse av
aktivitetsnivå og samtidig være
åpne for nye ideer.

VINTERTUR
8.-10. mars 2013
til Svalerødkilen ved Sponvika.

Hytten har 8 sengeplasser,
så fort deg, hvis du har lyst til
å være med.

Hans Peter Widerøe,
415 68 328
hpwid@nets.eu



Oslo Sportsdykkeklubb innkaller til

ÅRSMØTE
onsdag 6. februar 2013 kl. 19 på klubblokalet

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer

Valg av møtereferent

2. Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

3. Årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett
Fastsettelse
av kontingent
Styret foreslår uendret
kontingent.

6. Innkomne forslag

7. Valg til tillitsverv
Valgkomiteen har bestått
av  Jostein Stø som
innstiller:
a) Styret

Leder:
Harald Pedersen
Økonomiansvarlig:
Terje B. Lorentzen
Sekretær:
Hans Petter Widerøe
Materialforvalter:
Derek K. Strachan
Aktivitetsleder:
Geir Langeland
Styremedlem:
Steven. D. Cooke

Varamedlem(mer):
1.Geir O. Kahrs
2.Sven-Erik Johansen

b) Revisor:
Rolf Sandved

c) Valgkomité:
Jostein Stø

ÅRSFESTEN 2013
lørdag den 16. februar

Lars og Rita tilbyr å legge hytte til årsfesten.
Hytta  ligger i Ytre Enebakk.

Dagen begynner med uteaktiviteter kl. 14 og kl. 18
setter vi oss til bords med skalldyrsmat.

Påmeldingsfrist:
onsdag 12. februar.

Harald D. Pedersen
977 45 008 eller harald@holtanlast.no



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.

Januar/februar

Søndag 20. januar
kl. 17.30-19.00
Badet
Derek Strachan, 905 07 180

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

Søndag 3. februar
Dykking
fra med klubbåten fra ProDykk
Harald Pedersen,
977 45 008

Onsdag 6. februar kl. 19
Årsmøte på Holtan
Harald Pedersen,
977 45 008

Søndag 10. februar
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 10. februar
kl. 17.30-19.00
Badet
Derek Strachan, 905 07 180

Lørdag 16. februar
Årsfest i Ytre Enebakk
Harald Pedersen,
977 45 008

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

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

Den 10. november i 2012 hadde vi
en felles tur med Sjøtrollet til Selma
og Gressholmen Vi møttes på
Vækerø hvor det er det enkelt å
sette ut båten og parkere bilene.

Det kom tre dykkere i fra
Sjøtrollet og OSDK samt to
båtmenn. Etter at båten var fylt
opp med utstyr og dykkere bar
ferden ut til Selma. I pøsende
regnvær ankom vi området der
Selma skal ligge. Etter mye frem
og tilbake fant vi omsider plassen
og da var det bare å få på seg
utstyret og begynne å dykke. Det
ble litt svømming for å finne Selma,
men den som søker finner. Etter
ca. 10 min kommer damen tilsyne
og hun så nesten akkurat like fin ut
som for 20 år siden. Akterdelen
hadde rast sammen, men ellers
var hun like spennene å dykke på.
Fin sikt hadde vi også. Vi hadde
ca. en times dykk på Selma før vi
satte nesa mot overflaten. Da vi
svømte mot grunna bak Selma ble
jeg overasket, for der lå nesten
hele dekket til Selma, og det hadde
jeg aldri sett før. Etter sikkerhets-
stopp var vi oppe i ribben igjen.

Fellestur med Sjøtrollet
Etter at vi hadde pakket  utstyret

bar det av sted til neste dykkested,
Gressholmen. På vei inn dit måtte
vi ha noe mat, derfor stoppet vi
ved Gressholmen for å spise mat-
pakkene våre og drikke litt, men
en i fra båtforeningen der syntes at
været var så dårlig at fikk vi lov til
å låne klubbhuset til å sitte og
spise matpakkene våre, og det var
hyggelig gjort av han. Etter å ha
sittet der et par timer var vi klare for
dykk nummer to og det var på
østsiden av Gressholmen.

Dette må ha vært kirkegård for
båter, for så mange vrak har ikke
jeg sett før. At det var minst 10 - 15
stykker på ett sted er jeg nesten
sikker på, men på dette dykket var
det så elendig sikt at jeg titta på
dykkerlykta mi flere ganger og
trodde den var tom for strøm, men
det var den ikke. Da vi var ferdig
med det siste dykket hadde det
blitt mørkt, og da var det på tide å
komme seg hjem.

Jeg takker for den fine turen og
det gode samarbeidet med
Sjøtrollet dykkerklubb.

Harald




