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til Portør - hvor ellers?
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28. årgang

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: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Derek Strachan
Akt.leder: Geir Langeland
Styremedl.: Steven. D. Cooke
Varamedl.: Geir O. Kahrs
Varamedl.: Sven-Erik Johansen
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.

8.-12. mai besøker OSDK atter en
gang Portør for å tilbringe en
langhelg i dette fantastiske
dykkeområdet.
Påmelding
Påmelding snarest til Geir
Langeland, mob. 934 41 102.
Påmeldingsfrist 11. april, men
gjerne før. Det pleier å være rift om
plassene.
Pris
Vi kjenner ikke årets pris, men dyrt

blir det neppe og vi kjører som vanlig
halv pris på barn under 12 år. Dette
gjelder ikke små barn som sover i
medbrakt reiseseng.
Prisen dekker også fellestransport av klubbutstyret og
rengjøring av hyttene.
Ta med kontanter, vi avregner i
Portør.
Hyttene
Det er år bestilt 4 hytter med plass
til ca.30 personer.
Fortsettes nederst side 3.

ONSDAG 2. MAI KL. 19.00 PÅ HOLTAN

Klargjøring utstyr
til Kr. Himmelfartsturen
Geir Langeland, 934 41 102

16.-20. MAI
Oslo Sportsdykkeklubb
Postboks 58 Romsås, 0907 Oslo
Org.nr.890 324 452
http://www.osdk.net
Bankgiro: 6072 05 29850

Pinsetur Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Vintertur til Sponvika

Geir Olav Karhs
har referert turen.
Base for årets vintertur var en
firmahytte som Hans Petter hadde
ordnet ved Sponvika nær
svenskegrensen. Harald, Derek og
Hans Petter kjørte nedover i en bil
og dro RIB’en med seg. Curt og
Steven kjørte bil nummer to og tok
en sving innom Sverige for å kjøpe
med litt mat for helgen. Geir Kahrs
hadde endel som måtte ordnes før
han kunne komme avgårde (blant
annet å kjøpe seg nye svømmeføtter) og måtte kjøre egen
ekvipasje etter de andre. Vel
fremme ble pressene satt igang
for å fylle flaskesettene og kveldens
middag ble laget i stand. Ellers
gikk praten om løst og fast. Et av
høydepunktene på kvelden var
bilder og film fra Curt sitt nye,
gamle hus på Ærø i Danmark.
Lørdag morgen ble RIB’en kjørt
ned til slippen i Sponvika for
sjøsetting. Her var det endel is
som måtte hakkes og skyves vekk
før båten kom seg uti. Men da
Harald skulle starte Mercury’en var
det lite liv å få ut av den. Startmotoren virket unormalt slapp.

Forsøk på håndstarting var heller
ikke vellykket. Etter endel forsøk
måtte man konstatere at det ikke
kom til å bli dykking fra båt denne
dagen og båten ble dratt opp igjen
og parkert. Nå ble planene endret
til dykking fra land. Men hvor...?
Alle hoppet inn i bilene og kjørte
rundt i området for å finne en egnet

plass å dykke fra, men det var
ingen steder som var særlig egnet.
Det ble bestemt å kjøre tilbake til
hytta for å holde krigsråd over en
lunch. Kartene ble studert og noen
mulige
dykkeplasser
ble
identifisert. En patrulje ble sendt
ut for å sjekke (Harald og Steven),
men de fant fortsatt ikke noe som

passet. Nå begynte lysten på en øl
i solveggen å bli sterkere enn lysten
til å dykke for noen. Men Harald
var fortsatt keen på dykking og fikk
med seg Steven og Geir. De dro
avsted på ren spekulasjon til ukjent
sted et lite stykke inn i Sverige. Her
fant man etterhvert en vik med
campingplass og en brygge hvor
det gikk an å komme seg uti.
Sikten var dårlig ned til ca. 10
meter, men der klarnet det opp.
Stedet viste seg å ikke være av de
mest spennende, men det ble
observert noen sjøstjerner og
eremittkreps. Det positive var at
det var bemerkelsesverdig lite
skrot og søppel å se på bunnen, til
å være så nær en brygge og
campingplass. Dykket ble en
ganske kald opplevelse og Geir
hadde årets hittil kraftigste
neglsprett etter dykket (rekorden
ble riktignok tangert dagen etter).
Det ble lett shopping på
Nordbysenteret på veien tilbake til
hytta. Der var forberedelsene til
dagens middag godt i gang.
Lammestek og bayonneskinke
med tilbehør.
Harald klarte ikke å slippe tak i
motorproblemene og etter maten
var han ute og skrudde ut
startmotoren til Mercury’en. Denne
ble plukket fra hverandre, renset
og satt sammen igjen. Snart kunne
man høre lyden av en båtmotor
utenfor hytteveggen og Harald kom
inn igjen men en fornøyd mine.
Deretter ble det nok en sen kveld.
Fortsatt fra forsiden.
Sengene er utstyrt med dyne
og pute. Ta derfor kun med trekk
eller sovepose.
Det er kjøleskap og komfyr i
hyttene, og ekstra frysekapasitet
er tilgjengelig etter avtale med
hytteeier. Husk å ta med slynge!
Fiskekonkurranse
Vi skal selvfølgelig også ha
fiskekonkurranse.
Det koster som vanlig 50 kr å
delta, men dette kan du få flere
ganger igjen, hvis du er heldig og
vinner førstepremien!

Neste dag ble båten sjøsatt
igjen på slippen i Sponvika etter at
isen, som hadde lagt seg på nytt
siden dagen før, var fjernet.
Motoren startet fint, men det tok litt
tid før man var helt sikker på at
kjølevannet passerte gjennom
den. Deretter bar det utover mot
Hvalerøyene og Tisler hvor vi
bestemte at det skulle dykkes.
Harald og Geir, Steven og Hans
Petter hoppet uti, mens Curt og
Derek var båtmenn. Sikten i vannet
var som ertesuppe ned til ca 10-12
meter. Der klarnet det opp og var
meget god sikt. Her viste det seg å
være store mengder med krabbe
og vi fant også noen hummer.
Krabbene var veldig slappe og
sløve, de syntes nok også at det

var litt kaldt. Det ble observert en
stor torsk, men den viste seg å
være ganske så sjenert. Og Steven
hadde lagt igjen slyngen i båten...
Etter dykket ble lunchen spist i
solveggen av en hytte på stedet.
Meget bra vær og en flott dag.
Turen tilbake til Sponvika ble en
ganske frisk opplevelse i kald
motvind, men moro var det jo
likevel.
Tilbake i hytta ble det sveivet
igang et bra måltid før vi begynte å
rydde og vaske oss ut av hytta og
deretter startet hjemturen.
En særskilt takk til Hans Petter
for å ha skaffet en meget bra hytte,
og en stor takk til alle sammen for
en bra vintertur.
Geir Olav Kahrs

Luftfylling
Dette koster 50 kr per flaskesett,
eller 10 fyllinger for kr 400 ved
bruk av luftfyllingskort.

Etter kort tid kommer du til et
kjøpesenter. Ta til høyre mot
Stabbestad (Rv 351) og fortsett i
ca. 3/4 time.
Skiltet til Portør kommer ganske
brått - så følg med! (Det er en
matbutikk på høyre side og en
bensinstasjon på venstre side av
veien).

Båtpriser
Kr 50 per person pluss bensin og
olje. Turene ligger som regel på
rundt 70-90 kr., kanskje litt mer i år.
Veibeskrivelse
Følg E18 forbi Larvik og over
Brevik-brua. Noen få kilometer
etter avkjøringen til Kragerø tar du
av mot Sannidal.

Påmelding (haster)
Påmelding senest søndag 14. april
til Geir lLangeland, mob. 934 41
102.

Påske i Grebbestad

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.

April/mai

I påskehelgen ble årets første
familiedykketur gjennomført, og
som tradisjonen har vært de siste
årene gikk turen til Tanumstrand i
Sverige. To hytter ble fylt opp av
Derek, Hans Petter og familiene
deres, mens Harald, Nina og jeg
delte den tredje hytta. Denne gang
var værgudene på vår side og
sola viste seg frem mesteparten
av dagene. Noe annet var
temperaturen i sjøen siden påsken
kom tidligere i år enn den pleier og
vinteren var fortsatt i full gang.
Båthavna på hotellet var
innefrosset og det fleste av båtene
som overvintet der satt fast i et tykt
lag is. Heldigvis var slippen stort
sett isfri slik at RIBen kunne
sjøsettes og fortøyes lengre ut på
brygga.
Med fire dager tilgjengelige for
dykking ble det avviklet ett dykk
hver dag. Med en vanntemperatur
under 0 ved overflaten og som
varierte med opp til 6 grader på
20-30 meters dybde, var det lite
fristende å forsøke to dykk om
dagen. Vi prøvde heller å utnytte
første dykk med å strekke
bunntiden så lenge som mulig før
kroppen begynte å fryse.
Dessverre var sikten i vannet
ganske varierende og i enkelte
tilfelle var den helt ned til noen få
meter. Da lønte det seg å finne
riktig dybde der sikten var optimal.

Tross dette var området under
vann utenfor Tanumstand veldig
fargerikt med flere varianter av
bløtkoraller som sattpå nesten hver
stein og veg. Det var i tillegg en del
liv i sjøen som inkluderte flere store
stimer med småfisk som svømte
rundt og fulgte etter dykkerne med
stor nysgjerrighet. Det ble
observert torsk, hummer og
krabber i liten mengde og på siste
dykk på søndag fant Harald en
havnål og jeg en dvergulke, noe
som bare viser hvor oppmerksomme vi var. Etter dykket tok vi et
kort opphold for å nyte en kopp
kaffe eller te ute i skjærgården før
vi satte kurs mot hytta og en varm
dusj. På nesten hver tur så vi sel
som holdt en trygg avstand til
dykkebåten.
Med en del tid til overs etter
dykket var OSDK i gang med andre
sportsaktiviteter som sykling i
nærområde og bading, nei ikke i
sjøen, men i hotellets svømmebasseng. Det var også tid til
shopping eller bare å nyte et glass
vin i sola på verandaen. Ellers,
som tradisjonen er blitt, seilte vi
RIBen inn til Grebbestad på
lørdagskvelden og nøt en fin
middag på vår svenske favorittrestaurant.
Jeg takker alle for å bidra til en
hyggelig tur.
Steven

Søndag 14. april
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 21. april
kl. 17.30-19.00
Badet
Derek Strachan, 905 07 180
Søndag 28. april
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102
Onsdag 2. mai kl. 19
Medlemsmøte på Holtan
Harald Pedersen,
977 45 008
8.-12.. mai
Kr. Himmelfartstur Portør
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 12. mai
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102.
16.-20. mai
Pinsetur Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 26. mai
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

