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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.

Romsås Bad

MEDLEMSMØTE PÅ HOLTAN
ONSDAG 3. SEPTEMBER KL. 19.00

Geir Langeland, 934 41 102

OSDK har mange tradisjoner og
en  av de har blitt å dra på høsttur
til Solplassen Camping 1,5 km fra
Stavern sentrum i  er turen lagt til
helgen 10.-12. oktober.

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
Geir Langeland,
Mob. 934 41 102

Høsttur
til Solplassen

Krabbe-/fårikåltur til Akerøya
19.-21. september

Bli med du også!
Kontaktperson: Geir Langeland, 934 41 102



Da er Akerøyasesongen slutt for
denne gang, men det går over i
historien som en av de beste. Jeg
dro nedover fredag formiddag 19/
7  og Harald kom og møtte meg på

Brattestø, da han og Nina hadde
dratt nedover dagen før med
Ribben. Etter og ha fått opp teltet
og fått i oss litt mat tok vi ribben ut
på Vesleøy for å få det første dykket

Sommeren på Akerøya

i ferien. May og barna var med for
å bade. Her var det som vanlig en
del krabbe og hummer å se og en
og annen torsk. Sikta var grei og
den var på ca. 7-8 meter.
Temperaturen i vannet kunne vi
heller ikke klage på. Det var sikkert
greit for Harald, da han dykket i
våtdrakt, mens jeg hadde tørrdrakt.
På alle dykk kjørte vi ut til
dykkeplassen før vi skiftet til
tørrrakt.

Lørdag tok Harald og jeg et
dykk på Tresteinene, og her var
det også en mye liv og god sikt.
Lørdag ettermiddag kom Geir med
familie nedover og Steven.
Søndagen kom og seks dykkere
tok turen til bukta ved Nordre
Søstrene.  Nytt av året var at
Emma, datteren til Geir og Alise
hadde tatt dykkerlappen noen uker
før, slik at hun også var med og
dykket.  Så vi tenkte at her var det
et fint sted å begynne. God sikt og
greit med liv var det også og det



sto et par pene torsk i godsprekken.
Jostein med familie kom nedover
søndag formiddag, men de ble
ikke hentet før vi var ferdige med
dykket. Harald måtte dra hjem
søndag for å jobbe, mens vi andre
hadde ferie.

Mandag dykket vi på Alne,
tirsdag på Tresteinene og Vesleøy
vest, onsdag  dykket vi på vraket
av Albatross og  veggen på Søndre
Søstrene, torsdag dykket vi på
Kolleribba, fredag dykket vi på
Albatross og lørdag dykket vi på
Skjærsribba og fant kanonene som
lå der.

Ett av de mange høyde-
punktene denne sommeren var
da vi fire gutta kjørte ut til vraket
Abatross (287 fot) på onsdag, og
så en  Månefisk som lå og duppet
i vannoverflaten. Vi gled opp på
siden av den og den var ca 50 cm
i diameter. Vi hadde ikke kamera



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 3. september 19:00
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 14. september 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

19.-21. september
KrabbeturAkerøya
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 28. september 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 1. oktober 19:00
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

tilgjengelig så det ble ikke noe
bilder av den før den forsvant ned
i dypet.

Samme onsdag dro damene til
Sverige med båten fra Skjærhallen
for å shoppe litt. De hadde nok
kost seg der,  da de var veldig blide
og hyggelige når jeg hentet dem
på Brattestø. Vi koste oss også
med ferske reker denne kvelden
som vi hadde hentet på
Utgårdskilen.Grillfesten på lørdag
ble det servert lammelår som
Harald hadde kjøpt inn når han

kom nedover fredagen, Steven tok
hovedansvaret for å grille, og det
ble meget velsmakende (well done
mate). I løpet av uke har jeg
loggført 78 dukkerter i vannet for å
kjøle meg ned da denne uka var
veldig varm, og vi tok også noen
dukkerter ute på dykkeplassene
etter endt dykk. Vi badet blant annet
ute på Kolleribba og Skjærsribba,
hvor vanntemperaturen lå på 23-
24 grader.

Hans Petter

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.




