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Nr. 6 - Nov. 2013. 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.

Julebord på
Stortorvets Gjæstgiveri

Lørdag 23. november kl.16.30-19.30
Mob. 934 41 102  -  Mail: geir.langeland@osdk.net

NOK 100,- rabatt på pinnekjøtt og lutefisk t.o.m. 6. november!

Forretter
Rakørret servert med tradisjonelt tilbehør

155,-

Røkelaks i skiver servert med kaviar,
frisk salat og pumpernikkel

155,-

Skagenrøre på pumpernikkel med salat og sitron
155,-

Hovedretter
Lutefisk servert med tradisjonelt tilbehør, serveres 2 ganger

445,-

Rakørret servert med tradisjonelt tilbehør
325,-

Pinnekjøtt serveres med kålrabistappe og sjy, serveres 2 ganger
445,-

Juletallerken med ribbe, medisterkaker og pølse,
rødkål, eple, sviske og julesaus

395,-

Rosastekt reinsdyr servert med ristet sopp og rotgrønnsaker,
rødløksmarmelade og portvinsjy

395,-

Desserter
Riskrem servert med rød saus og ristede mandler

135,-

Karamellpudding med pisket fløte og karamellsaus
135,-

Vaniljeis med multer og krumkake
135,-

Forbehold om endringer p.g.a. tilgjengelighet og pris på råvarer

Julemeny 2013



Krabbeturen i år skulle vi ikke ligge
i telt, men vi skulle bo i hytta til Tore
Linderoth og det er jo luksus.

Fredagen kom og etter at jeg
og Steven hadde hentet klubb-
utstyret hos Holtan det var klart for
tur.

På veien ned hytta til Tore
stoppet vi for å gjøre unna
handlingen av det vi trengte til
fårikålen og frokosten for helgen.

Vel fremme på hytta til Tore om
kvelden så ble det lagd middag og
noe kveldskos. Etter maten gikk
praten om hvor vi skulle dykke og
hvem som skulle ha med krabber
hjem.

Lørdagen kom og vi måtte få
båten på vannet før var vi klare for
å dykke. Vi hadde blitt enige om
turen skulle gå til nordre søstrene,

Krabbetur til Utgårdskilen

for det er et kjempefint dykkested
med mange store steiner og fine
veger og mye liv av både krabber,
hummer og masse forskjellige
fiskearter.

Etter og ha dykket ca.en time
med Steven var begge fornøyde
med dykket. Alise og Geir hadde
det samme dykket og de var også
fornøyde.

Etter dykket bar turen hjem til
Tore for å lage lunch og slappe litt
av. Etter og ha spist og slappet av
ble det ikke noe mere dykking den
dagen, så vi gikk litt omkring og
tittet på Utgårdkilen og alle
fiskebåtene som er der.

Da kvelden kom og fårikålen
var ferdig, ble det middag med alt
det som hører til.

Søndagen hadde det blåst opp

en del, men vi var klare for å dykke
igjen. På grunn av vær og vind
bestemte vi oss for å dykke på
Vesleøy. Det var også bra og det
var god sikt og mye liv og se.

Etter dykket hadde værgudene
skiftet mening. Da skinte solen og
vinden hadde gitt seg og det var
bare å  komme seg tilbake til hytta
og få spist litt mat, vasket og ryddet
etter oss i hytta til Tore slik at vi
kunne nyte resten av den fine
dagen.

Turen måtte ta slutt og alt skulle
på plass igjen slik at vi kunne reise
hjem.

Takk for en hyggelig tur Alise,
Geir, Mia, Emma, Steven og Tore.

Harald



Høsttur
til Solplassen

I år igjen gikk turen Stavern. Alt i alt
var det 6 dykkere som var med på
turen. Alise, Geir; Steven, Cato,
Harald og Hans Petter.

Jeg dro ikke nedover før lørdag
morgen, mens de andre dro
nedover fredag ettermiddag.

Jeg møtte de andre på brygga
kl:10:45 hvor vi fylte opp båten
med dykkerutstyr og mat.

Vi hadde med to flasker hver. Vi
kjørte ut til Svenner fyr i strålene
vær.

Sol fra skyfri himmel og nesten
vindstille. Da vi kom fram til
Svenner losset vi av det vi ikke
trengte og dro rett ut til dykkestedet
der vi hadde det siste dykket i fjor
(vest av Svenner). Vi fant det igjen
og koste oss i diverse tunneler,
huler, overheng osv. Det var et
yrende fiskeliv også. Seistimer,
store sei, torsk og en og annen
hummer og veldig mange
hummerteiner. Etter endt dykk dro
vi til land og fikk i oss mat og drikke
og et par timer i sola.

Neste dykk var også på
vestsiden, men lenger sør enn
første dykk. Her ankret vi opp
mellom to skjær hvor det var 7
meter dypt. Vi kastet oss uti vannet
og fulgte vegg/kløften sørover.  For

Høsttur til Solplassen Camping
og Svenner Fyr



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.

November
Onsdag 6. november kl. 19
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 10. november
Fellesarrangement
med Sjøtrollet Dykkerklubb
MØT OPP!
Geir Langeland, 934 41 102

Tirsdag 12. november
Møt RonniyArnessen
på Ullevål sykehus
Begrenset plass!
Påmelding til
Geir Langeland, 934 41 102

Lørdag 23. november
Julebord
på Stortorvets Gjæstgiveri
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 24. november
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

Romsås Bad er dessverre ikke til
vår disposisjon på utvalgte
søndager som før, og  vi har blitt
tilbudt andre dager, som ikke
passer for oss.

Det jobbes nå med alternativer.

Tomt
bad

Styret beklager og håper på en
snarlig løsning.

Forslag fra medlemmene er
velkomne!

Harald Pedersen, tlf. 977 45 008.

MEDLEMSMØTE PÅ HOLTAN
ONSDAG 6. NOVEMBER KL. 19.00

Geir Langeland, 934 41 102

så å følge en vegg/kløft nordover.
Her lå det et par store kampe-
steiner hvor vi svømte under. Vi
svømte rundt hele skjæret.  Etter
endt dykk dro vi hjem til hytta
mens to av dykkerne (Alise og
Geir) måtte dra hjem til Oslo.
Deretter gikk det i matlaging og
fylling av dykkeflasker før roen
senket seg på hytta.

Søndag morgen var været like
fint, men nå var de litt mer vind. Vi
kom oss opp og spiste frokost og
dro ut til Svenner.

Der  dykket vi igjen på vest-
siden hvor vi ankret opp like ved
innseilinga til Svenner fyr.
 Dykket her var ikke like
spennende som dagen før, men
det var mye fiskeliv her og. Etter

endt dykk dro vi tilbake til hytta og
spiste Lunsj/middag, og vendte så
snuten hjemover.

Jeg har vel aldri vært på en
høsttur med så fint og varmt vær.

Hans Petter




