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MEDLEMSMØTE PÅ HOLTAN
ONSDAG 4. SEPTEMBER KL. 19.00

Geir Langeland, 934 41 102

Helgen 11.-13.. oktober, en  uke
senere enn normalt,  går høst-
turen igjen til Solplassen Camping
1,5 km fra Stavern sentrum. Det
har i årenes løp nesten blitt
tradisjon å dra hit på høsten.

Camping-plassen ligger fint til,
bare et steinkast fra vannet med
gode dykkeplasser bare en kort
båttur unna. For de som ikke
dykker er det gode muligheter for
andre aktiviteter, bl.a. turer langs
vannet eller til Stavern.

Dykkingen

Svenner Fyr er vårt favorittsted og
har mye fin dykking å by på.

Det anbefales å ta med slynge
og fangstnett. De med UV-kamera
bør benytte anledningen til å ta
noen skikkelige undervannsbilder,
som vi kan glede andre med-
lemmer med senere.

Barna får som alltid lov å være
med i båten, når det er plass.

Innkvartering

Foreløpig har vi reservert 2 hytter
med plass til 12 personer totalt.
Du må ha med sengetøy eller
sovepose.

Fiskekonkurranse

Høsten er krabbesesong, men vi
pleier å komme over en og annen
fisk også, så hvis det er stemning
for det arrangerer vi fiskekon-
kurranse. Deltakere må ut med
deltakergebyr på 50 kr, som går
til innkjøp av premier.

Pris

600-700 kr pr person + luftfyllinger
og båtturer.

Påmelding snarest til
Hans Petter Widerøe
Mail: hpwid@nets.eu
Mob. 415 68 328

Høsttur
til Solplassen

Krabbe-/fårikåltur til Akerøya
13.-15. eller 20-22. sept.

Bli med du også!

Kontaktperson: Geir Langeland, 934 41 102



Været på Akerøya i år har vært
helt fantastisk. Dette er det eneste
åretvi ikke har trengt presenning
på teltene.  Vi var der helt fra 12.-
21. juli, og vi hadde ikke en eneste
dag med regn. Det var perfekt vær
til å sole seg og bade.

Det var ikke akkurat mangel på
folk i leiren i år. Hans Petter, May,
Rene, Yvonne, Jostein, Helene,
Mina, Geir, Alise, Mia og jeg kom
nedover på fredagen, og på
søndagen kom Harald, Nina og
Kenneth. Geir Kahrs kom også
ned i løpet av uka og var noen
dager. Vi har hatt noen kvelder
hvor vi har gått til bålplassen på
andre siden av øya og sett på
solnedgangen og tent bål.

På fredagen en uke etterpå dro
Hans Petter, May, Rene og Yvonne
hjem, og Derek, Kjersti, Håvard,
Guro og vennen til Kenneth kom
litt senere på kvelden.  På lørdagen
hadde vi grillfest, Og jeg tror at alle
koste seg masse. Det var god mat
og god stemning

Vi har opplevd masse i løpet av
disse dagene i sommer. Vi har gått
mange turer, vi har badet masse,
noen har trent litt, vi har spilt
kubbespill og alle damene/jentene
pluss Rene og Kenneth var i
Sverige noen få timer på tirsdagen
og fikk shoppet litt. Alle barna fikk
vært innom godteri butikken.

Men noe av det morsomste jeg
fikk oppleve var da jeg fikk prøve å
dykke sammen med pappa på
Vesleøy. Jeg fikk låne drakt og
utstyr av mamma og pappa, og så
dykket jeg og pappa utover kløfta.
Det var ganske mye liv (syntes jeg
da), og det var mange sjøstjerner
og dødmannsfingre der. Vi så også
en hummer og en taskekrabbe.
Etter at vi kom opp badet vi litt på
Vesleøy før vi kjørte innom fortet
på vei hjem.

Emma fikk prøvd seg under
vann på sommerleren i år, og

har skrevet litt om ferien sin på
øya. Tusen takk for det!

Sommerferie på Akerøya

Så alt i alt kan man vel si at vi
har hatt en fantastisk leir i år også,
og kanskje vi til og med har
oppdaget en ny aktivitet som kan
være til glede for noen, og kanskje
ikke fullt så gledelig for andre.
Nemlig paddeløp.  For hvem vet,
kanskje det blir en tradisjon.

Håper alle er enig med meg, og
jeg håper å få se like mange, om
ikke flere neste sommer.



17.-24. august var det klart for den
14. turen til Bogøya, det var 9
dykkere som var påmeldt til årets
tur.

Planen var at Steven, Geir L.
Harald, Derek og Jostein skulle
reise oppover fredag 16. august
på kvelden. Videre skulle vi stoppe
i Oppdal og ta en overnatting der,
med muligheter for fredagspils.
Lørdag skulle vi kjøre videre til
Dyrøya å ta fergen kl. 1145.

Men slik ble da ikke, for den
dagen vi skulle reise regnet det så
mye at Harald og Geir, som skulle
kjøre motorsykkel, utsatte avreisen
til lørdag.

Så på fredag var det Steven,
Derek og Jostein som kjørte ut av
Oslo kl 18.00 med Oppdal som
første mål.

Etter tett trafikk ved Espa ankom
vi Oppdal kl 01.00.Etter en liten
intern diskusjon om vi skulle stoppe
og overnatte eller kjøre videre, ble
det til at vi kjørte videre og at vi
skulle prøve å få noen timer på
øyet etter ankomst Sistranda i
bilen.

Vel fremme på Sistranda la
Derek seg godt til rette i baksetet
og det gikk ikke lenge før det kom
en høy og plagsom lyd fra baksetet,
både på innpust og utpust. Steven
og undertegnede så bare på
hverandre og sukket. Dette kom til
å bli en lang natt/morgen.

Så vi var veldig fornøyd da vi
endelig var på ferja på vei til
Bogøya.

Terje hadde allerede vært på

øya en uke for å feire 70 årsdagen
til Inger (Terjes mor).

Duy og Geir K. skulle komme
senere i uken, men de måtte etter
hvert melde forfall pga. jobb og
håndtverkere.

Vi ankom Bogøya i godt
sommervær, og det var mange
trøtte og slitne mennesker vi møtte

der etter 70 årslaget til Inger.
Men da var det jo veldig rart at

det var tomt for alkoholfri øl på
puben…….

Etter at alle dykkebagger var
fraktet til brygga og flaskene var
kjørt til skolen, presset vi luft i et
par flasker slik at vi kunne ta et
dykk på Knubbskjær i det fine
været.

Derek stilte opp som båtmann,
noe som han egentlig gjorde på
alle dykk vi hadde (Takk til Derek!!)
I år hadde Terje fått ordnet slik at
vi kunne bruke begge elektriske
pressene på skolen, som fungerte
veldig bra!!

Lørdag ettermiddag kom Harald
og Geir L., og det tok ikke lang tid
før de hadde fått på seg
dykkerutstyret og fikk et ok dykk
ved Kaksen.

Søndag morgen bestemte vi
oss for å prøve oss på Terningsflua.
Vi tok med en ekstra dregg med
bøye på, som vi kastet ut når vi
kom på grunna. Nå var det enkelt
å se hvordan tidevanns- strømmen
var, da bøya lå rolig var det bare å
hoppe uti.

Steven, Terje og Jostein dykket
sammen, og på vei til sikkerhets-
stoppen på 5 m hadde vi tre
steinbiter og en breiflabb i nett og
vi var godt fornøyd der vi lå på 4 m.
Plutselig ser undertegnede en hale
som ligger under et tareblad og
må slippe ut litt luft av drakta for
skyve unna tarebladet, under der
ligger det et monster av en
breiflabb. Jeg gir et tegn til Terje

Sensommerturen

Stor i kjeften som vanlig.



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.

September
Onsdag 4. september kl. 19
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 8. september
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb

20.-22. september
Krabbetur til Akerøya
Geir Langeland, 934 41 1029

Søndag 22. juni
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Nye medlemmer:

Vi har mottatt følgende
innmeldinger:

Linn  Schwanborg
Norbygata 50B
0187 Oslo
Mobil: 99272055

Tonje Goplen
Sarsgate 56, 0564 Oslo
Mobil: 41420685

Madeleine Dahlström
Seilduksgata 31 a, 0553 Oslo
Mobil: 94299868

Atle Arkøy
Granåsen 74 B, 1362 Hosle
Mobil: 92049738

Vi ønsker de nye medlemmene
velkomne i klubben og håper de
vil delta aktivt i klubbens
aktiviteter.

og dermed er det to slynger i
breiflabben. Det ble et godt
basketak for å få den opp av vannet
og i båten.

Harald og Geir tok også en
Steinbit på dette dykket.

Mandag dykket vi på Skogs-
holmlykta og Flesa. På tirsdag var
det en del vind, så da ble det to
dykk rundt Bogøya for å plukke
kamskjell. Det ble tre fulle
blåstamper med kamskjell.

Onsdag var vi på Vassøy og
Tvillingskjær.

På torsdag kom det fine været
tilbake, vi tok en ny tur til Ternings-
flua og vi gjorde det samme som
sist og kastet ut dregg med bøye.

Denne gangen var vi tidlig ute så
måtte vente en time før bøya var
rolig.

Vi så mye stor torsk og lyr på
dykket, men det ble dårlig med
fangst denne gangen.

Fredag ble en flott dag med sol,
vindstille og masse knott, og det
ble en tur til Kaksen og Klakken.
Det ble totalt 45 dykk på årets
Bogøya tur.

Som vanlig var Kalle og Inger
på plass og lagde veldig god mat til
oss. Takk nok en gang til dem.

Neste år er det jubileum med
den 15. turen som er satt til 23.-30.
august. Vi gleder oss!

Jostein




