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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.: Steven. D. Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Derek K. Strachan
Akt.leder: Geir Langeland
Styremedl.: Geir O. Kahrs
Varamedl.: Jostein Stø
Varamedl.: Tore Linderoth

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.

Like sikkert som at Kristi
Himmelfartsdag kommer på en
torsdag besøker OSDK Portør for
å tilbringe en langhelg i dette
fantastiske dykkeområdet.

I år er påsken sein og derfor
kommer heller ikke «Himmel-
spretten» før i slutten av mai. Det
er derfor viktig at du allerede nå
planlegger langhelgen fra onsdag
28. mai til søndag 1. juni.

Påmelding
Påmeldingsfrist er ikke fastsatt,
men  det pleier å være rift om

plassene så du kan like gjerne si
fra til Geir Langeland, tlf. 934 41
102 med en gang. Da er du sikret
plass til «vårens vakreste eventyr».

Pris
Vi kjenner ikke årets pris, men dyrt
blir det neppe i år heller, og vi har
som vanlig halv pris for barn under
12 år. Dette gjelder ikke små barn
som sover  i medbrakt reiseseng.

Prisen dekker også felles-
transport av klubbutstyret og
rengjøring av hyttene. Ta med
kontanter, vi avregner i Portør.

Det blir tur til Portør
i år også!

Hvis ikke du ønsker å fornye
ditt medlemskap er det fint
om du gir beskjed til

Hans Petter Widerøe, tlf.
415 68 328

eller pr mail
hanspetter@osdk.net

Vi håper likevel du bestemmer
deg for å bli hos oss og ta del
i våre aktiviteter fremover.
Husk at betalt medlemsskap
er en betingelse for å nyte
godt av klubbens fasiliteter.

Har du husket  å betale kontingenten?
Dette betyr medlemspris på
båtturer og luftfyllinger. Du
kan betale til klubbens
bankgiro: 6072 05 29850

Hovedmedlem: kr 600
Familiemedlem: kr 300
Støttemedlem: kr 100

Husk å skrive at beløpet
gjelder kontingent 2014 og
skriv også navnet ditt i
kommentarfeltet når du
betaler.

Styret



Årets vintertur gikk igjen til hytta i
Svalerødkilen ved Iddefjorden. Vi
var seks stykker som dro nedover
- to båtmenn og fire dykkere.

Jeg satt på med Harald på vei
nedover, og etter å ha satt fra oss
båten på hytta dro vi til Sverige og
handlet. Her fikk vi handlet både

tørt og vått. Etter handelen dro vi
rett til hytta og Derek dro i gang
med å lage middag. Han serverte
Entrecôte alla Derek og det smakte
fortreffelig. I løpet av kvelden fikk
vi også fylt et par flasker, slik at vi
var klare for morgendagen.

Lørdagen kom og vi fikk i oss

frokost og var klare til å dra ut. Vi
kjørte bort til Sponvika og satte ut
båten, og fylte den opp med utstyr.
Vi satte kursen mos Tisler. I løpet
av natta så hadde det blåst bra, så
det var en del store dønninger.
Vi fant oss et sted i ly hvor vi fikk på
oss dykkerutstyr og kastet oss i

Vintertur til Svalerødkilen
vannet. Det var en del store partikler
i vannet så sikta var "så der".
Vanntemperaturen lå på 3-5 grader
og det var ikke store fiskelivet å se,
men en nålefisk og en torsk trosset
kulda på 10-15 meter.

Ellers er jo Tisler et kjent sted
for krabber og det så vi flust av. Det

var en del store dønninger på
overflaten og det merket vi på
dykket også. På 15-20 meter så
merket du dønningene, så noen
var både grønne i ansiktet og kalde
helt inn til margbeinet da vi entret
båten igjen.

Etter endt dykk fortøyde vi båten
og fikk i oss lunsjen vår og fylte opp
flaska til Geir, da han var klar for
sitt andre dykk. Steven og jeg
dykket ikke da kulda fortsatt satt i
kroppen, så Harald måtte til pers
her. De dykket der hvor "havfruen"
er (en marmorplate som ligger 11
meters dyp) men de fant den ikke.
Eller var visst dykkeplassen fin. Vi
satte kursen mot land igjen, og det
var deilig å få en varm dusj på
hytta. Curt sto for middagen lørdag
- Gulasjsuppe alla Curt varmet en
kald kropp.

Da sikten ikke var førsteklasses
og det var mye vind og bølger på
fjorden, bestemte vi oss for å dykke
i Klartjern. Klartjern er et vann som
ligger ca ½ times kjøretur fra hytta,

og her skal det være veldig klart
vann. Søndag morgen kom og vi
fikk i oss frokost med egg og bacon
som Steven ordnet (han ordnet
frokost lørdag også).

Vi pakket bilene med utstyr og
la i vei til Klartjern. Vel framme ved
klartjern, måtte vi bære utstyre 50-
100 meter ned til vannet. Når vi sto
og så utover vannet så det ganske
klart og fint ut. Vi skiftet om til
dykkerutstyr og lot oss senke oss
ned i vannet. Vi så med en gang at
sikten ikke var den beste.  Den lå
vel på 5-6 meter på 20 meters dyp.
Noe bedre når vi var på 10 meters
dyp.

Det var en trolsk stemning å
dykke her med døde trær som
dukket opp som fine skulpturer/

formasjoner under vann. Litt
skuffet over sikten i vannet, da jeg
trodde den skulle være bedre, men
det er kanskje andre tider på året
som det er bedre sikt her. Det må
vi finne ut av.

En av godene med å dykke her
er å slippe skyllingen når du
kommer hjem. Etter endt dykk bar
det hjemover til hytta hvor vi spiste
en bedre lunsj, før vi vasket oss ut
av hytta. De som var med på tur (i
aldersbestemt rekkefølge, eldst til
yngst) var Curt, Steven, Geir,
Derek, Harald og Hans Petter (som
fortsatt er under 50).

Hans Petter



Referat ekstraordinært
årsmøte Onsdag 5. mars 2014
kl. 19:00 på Holtan

Sak 1
Valg av ordstyrer:
Derek
Valg av møtereferent:
Hans Petter

Sak 2
Godkjenning av innkalling.
OK.
Godkjenning av saksliste.
OK.

Sak 3
Godkjenning av regnskap.
Regnskap godkjent uten
merknader

Sak 4
Godkjenning av budsjett.
Budsjett godkjent uten
merknader.

Årsmøtereferat 2014
Det har vært avholdt både
ordinært og ekstraordinært
årsmøte siden forrige avis. Her
kommer referat fra dem begge:

Oslo Sportsdykkeklubb avholdt
årsmøte onsdag 5. februar 2014
kl. 19 på Holtan.

Sak 1
Valg av ordstyrer:
Derek Strachan.

Valg av møtereferent:
Hans Petter

Sak 2
Godkjenning av innkalling
Godkjent.

Godkjenning av saksliste
Godkjent

Sak 3
Årsberetning
Beretningen ble lest opp av
ordstyreren.
Godkjent.

Sak 4
Godkjenning av regnskap

Regnskapet ikke ferdigstilt
Det ble vedtatt at vi innkaller til
Ekstraordinært årsmøte 5 mars,
hvor vi godkjenner regnskapet

Sak 5
Godkjenning av budsjett

Budsjett ikke ferdigstilt
Det ble vedtatt at vi innkaller til
Ekstraordinært årsmøte 5 mars
hvor vi godkjenner budsjettet

Styrets forslag om å fastholde
kontingenten ble vedtatt.

Sak 6
Innkomne forslag
Det har kommet inn et forslag.

Dagens paragraf 7. Styret
Styret er OSDKs høyeste
myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal bestå av følgende:
Leder, økonomiansvarlig,
sekretær, materialforvalter,
aktivitetsleder, styremedlem og
to varamedlemmer.
Økonomiansvarlig fungerer som
leders stedfortreder ved leders
fravær.

Forslag 1 til ny paragraf 7. Styret
Styret er OSDKs høyeste
myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal bestå av følgende:
Leder, økonomiansvarlig,
sekretær, materialforvalter,
aktivitetsleder, styremedlem og
ett varamedlem.
Økonomiansvarlig fungerer som
leders stedfortreder ved leders
fravær.

Forslag 2 til ny paragraf 7. Styret
Styret er OSDKs høyeste
myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal bestå av følgende:
Leder, økonomiansvarlig,
sekretær, materialforvalter,
aktivitetsleder og styremedlem.
Økonomiansvarlig fungerer som
leders stedfortreder ved leders
fravær.

Flertall for forslag 1
Dette gjelder først for 2015

Sak 7
Valg til tillitsverv
Valgkomiteen har bestått av
Jostein Stø som innstiller:
a) Styret:
Leder: Harald Pedersen
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Derek Strachan
Akt.leder: Geir Langeland
Styrem.: Geir O. Kahrs
Varam.: 1. Jostein Stø

2. Tore Linderoth

b) Revisor: Rolf Sandved
c) Valgkomité: Curt Jacobsen,

Terje Lorentzen
Alle innstilte ble valgt med
akklamasjon.

Årsmøtet for 2014 er hevet.

Husk !!!

Klubbmøte på
Holtan

onsdag 2. april
19:00

Tema:
Klargjøring av

klubbutstyret før
påsketuren!



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.

Mars/april
Søndag 30. mars
kl. 11:00 - 13.00
Sandbekken Bad
Derek Strachan, 905 07 180

Onsdag 2. april 19:00
Klubbmøte på Holtan
Klargjøring sv utstyr
Harald Pedersen,
977 45 008

Søndag 13. april 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 16. - søndag 20. april
Påsketurtur til Tanumstrand
Derek Strachan, 905 07 180

Søndag 27. april 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 27. april
kl. 11:00 - 13.00
Sandbekken Bad
Derek Strachan, 905 07 180

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

Åtte ganger tidligere har OSDK
leid hytter til påsketuren på Tanum
Strand ved Grebbestad, Sverige.

Vi som var med koste oss veldig,
ikke minst på grunn av det vårlige
været det er på den tiden, når man
drar litt sørover.

Alle tidligere turer har vært
vellykkede. Eneste savn var
fiskekonkurransen. Det er nemlig

ikke lov for dykkere å ta fangst i
Sverige!

På linken under kan du lese
mer om hyttene m.m.:
www.tanumstrand.se.

Er du interessert må du ta kontakt
med
Derek Strachan, tlf. 905 07 180
derek@osdk.net.

Gångväg till Grebbestad

1. Hotellanläggning
2. Hotell, servicebutik
3. Marina, tvätt, dusch
4. Brygghotell
5. Flytande konferenslokal
6. Hamnkontor, bensin,
diesel

7. Båtar för uthyrning
8. Turbåtsbrygga
9. Udden konferens
10. Bryggpromenad
11. Tennisplan
12. Beach Volley

k l

y
13. Aktivitetsplan
14. TanumStrandshallen
15. Lekplats
16. Lekplats
17. Trailerramp
18. Vita Huset pizza, kiosk,
uthyrningsservice

19. Äventyrsgolf
20. West Point Divers
21. Sportshopen
22. Skärgårdskliniken
23. Glasskiosk

Påsketur til Tanumstrand




