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Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer
for bruk på helgeturer. Om du
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Pris båt/presse: 100 kr. pr. dag/
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Romsås Bad

:-(

Fortsettes på siste side.

I mer enn tre 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 2013 be-
grenser seg til følgende datoer:
- St.Hansfest 21. - 23. juni
- Sommerleir på Akerøya i

perioden 15. - 28. juli
- Grillfest lørdag 27. juli

Tradisjonen tro avsluttes Akerøy-
sesongen med en formidabel
grillfest.

Menyen er ikke fastsatt og
derfor heller ikke prisen. Du må

Sommerleir 2013
på Akerøya

MEDLEMSMØTET
ONSDAG 5. JUNI KL. 19.00

BESØKER VI

Oslofjorden dykkesenter
Heide Marie vil gi oss en omvisning og

orientering rundt deres planer og tilbud.

Geir Langeland, 934 41 102



Det er blitt en tradisjon at vi drar
ned til Portør Kr. Himmelfarts-
helgen. Også i år var det stor
oppslutning om dette populære
arrangementet i flotte omgivelser
ute i havgapet ytterst i Portør. De
fleste kom ned onsdag kveld 8.
mai, og etter hvert ble vi hele 27
med stort og smått. Arnt fra
Sjøtrollet Dykkerklubb var også
med i år. Av disse var det 10
dykkerne som fikk mulighet til å
utforske mange av de flotte
dykkestedene rett utenfor Portør.
De 27 ble fordelt i fire hytter på
området, inkludert det store hvite
huset. Begge båtene var som
vanlig med på turen.

Dessverre var ikke været med

oss denne helgen. Det ble derfor
lite uteliv mellom dykkene, da det
var surt og kaldt og regnet nå og
da. Men da kunne vi kose oss inne
med god mat, kake og noe godt å
drikke.

Mirakuløst ble det fint vær når vi
kom opp av dykket på søndag, slik
at vi også i år fikk se sola.

På torsdag ble begge ribbene
satt på vannet i et nokså tåkete
landskap. Etter luftfylling for de
som trengte det, tøffet vi forsiktig
ut til området ved Svartskjær. Her
ble vi møtt av overraskende god
sikt, og det ble observert et enormt
antall sjøhare i tangen på bunnen.
Tåken lettet litt utover dagen, men
med GPS var det ingen sak å

komme seg til og fra dykkeplassen.
Ettermiddagsdykket gikk til

nordsiden av Fengsholmen. Her
fant vi en del fisk i den store
sprekken som finnes her. I tillegg
så vi taskekrabbe, sjøkjeks,
fløyfisk, tunge, hornkvabbe og en
del forskjellige naken-snegler. De
som ikke fikk med seg ettermid-
dagsdykket tok et kveldsdykk på
Knubben, der det ble sett en god
del stor fisk.

På fredag og lørdag ble det
som vanlig kjørt to dykketurer. I
tillegg var vi to ivrige dykkere som
tok ett nattdykk på lørdag. På
søndag ble det gjort ett dykk ved
skjæra sør for Svartskjær. Her
blåste det etter hvert opp, slik at

Av ARNT JOHNSEN, Sjøtrollet Dykkerklubb



Grillfest Akerøya
lørdag 27. juli

Tradisjonen tro avsluttes Akerøy-
sesongen med en formidabel
grillfest.

Menyen er ikke fastsatt og
derfor heller ikke prisen. Du må
selv ta med drikke og sannsynligvis
også tilbehør til grillmaten, men alt
dette får du greie på, når du melder
deg på.

Påmelding til
Geir Langeland,  934 41 102

geir.langeland@osdk.net
senest 15. juli

Sensommertur
til Bogøyvær

Terje Lorentzen arrangerer for 11.
gang sensommertur til Bogøyvær
utenfor Frøya. Klubben var første
gang på øya påsken 1999 og
bortsett fra 2008 har det vært
sensommertur dit.

Det blir avreise fra Oslo lørdag
17. august og hjemreise lørdag
24. august. Terje kommer til å
kjøre bil med henger oppover, og
det blir mulighet for å få med
utstyret og selv ta fly/båt.

Prisen er det vanskelig å si noe
om, men dyrt er det ikke. Pris på
luftfylling og båtturer er slik de
pleier å være.

Påmelding til
Terje Lorentzen, tlf. 400 99 949

terje.lorentzen@osdk.net
SNAREST!!!!

andre pulje med dykkere dykket
ved Fengesholmen. På litt dyp på
dykkeplassene ute i havgapet ble
det sett kolonier med den mer
sjeldne rød hornkorall. Ellers var
det en del beggylter, blåstål og
rødnebb å se i tillegg til taske-
krabbe, trollkrabbe, flyndrer,
fløyfisk, ulke, ål, rognkall med egg,
sjøfjær og forskjellige naken-
snegler å se. Alle fikk også med
seg jettegryta som har laget hull i
berget ute ved Knubben. En
spesiell opplevelse å svømme opp
gjennom dette flotte røret i fjellet.
Her på yttersiden av Knubben var
det også en rekke andre mindre
jettegryter i berget.

Temperaturen i overflaten var
10 oC, mens den lå på 6 oC når en
kom ned mot 20 meter. Flere hadde
med seg kamera under vann, og
det ble også filmet med små
hendige videokamera. Sikten i
vannet var på de aller fleste
plassene god, og det var lyst under
vann selv om sola ikke viste seg.
Det ble derfor fine undervannbilder
og film, som ble studert med
interesse på kvelden.

På lørdag var det den store
badedagen.  På tross av det kalde
været og kun ti grader i havet
hoppet tre av jentene etter litt nøling
ut i havet fra brygga. Noen hoppet
flere enn en gang. Skikkelig

tøffinger var de, men vi andre hutret
med masse klær på brygga. På
lørdag hadde Hans Petter bursdag,
og dette ble feiret med deilig kake
på kvelden.

Geir har allerede reservert
hytter for neste år, og vi gleder oss
alle til nok en tur til Portør. Takk til
alle som bidro med luftfylling,
båttransport og guide til flotte
dykkeopplevelser. Tross været ble
det en minnerik tur for alle.

Nakensnile

En hornkvabbe har gjemt seg i en sprekk.



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

Onsdag 5. juni kl. 19
Besøk på
Oslofjorden dykkesenter
Geir Langeland, 934 41 102

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

Lørdag 22. juni
St. Hans fest Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102.

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

15.-28. juli
Sommerleir Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Lørdag 27. juli
Grillfest Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 11. august
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102.

17.-24. august
Sensommertur Bogøyvær
Terje Lorentzen, 400 99 949

Søndag 25. august
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

selv ta med drikke og sannsynligvis
også tilbehør til grillmaten, men alt
dette får du greie på, når du melder
deg på.

Utover datoene over er det selv-
følgelig 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 plan-
legger 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 for-
valtningsmyndighetene. Kompres-
soren kan brukes i inntil 4 timer per
dag mellom 10-18, og antall timer
per dag skal logges og rapporteres
til forvaltningsmyndighetene.

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
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
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 parkerings-
plassen som ligger på venstre side
litt etter avkjøringen.

Det er fint om du ringer kontakt-
person 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




