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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 1. OKTOBER KL. 19.00

Klargjøring klubbutstyr til høstturen
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 år  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 8 personer totalt. Det
er trolig mulig åbestille  flere hytter
med kort varsel.

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

LEDIGE PLASSER

på OSDKs høstur til
Solplassen Campingved Stavern

10.-12. oktober



23.-30. august var det klart for den
16. turen til Bogøya. Det var 7 dyk-
kere som var påmeldt til årets tur.

Terje, Steven og Duy kjørte
sammen i Terjes bil med henger
fylt med dykkerutstyr, presser og
isoporkasser. Vi hadde avreise fra
Hagan kl 20.00.

Harald og Geir hadde reist en
time før oss på motorsykkel og
hadde planer om å overnatte på
Oppdal. Geir K. kom senere i uka
med nattoget, buss og båt.

Vel fremme på Sistranda har
det for noen av oss blitt en tradisjon
å spise frokost på Hotell Frøya. Det
smaker fortreffelig med egg, bacon
og nytraktet kaffe etter 10 timer i
bilen.

På Dyrøy var det bare å rygge
henger rett på båten, og så var vi
på vei til Bogøya.

Det er alltid litt spennende og
kritisk når vi skal heise hengeren

av båten med kran. Er hengeren
for  tung, vil den tippe eller  stroppene
vil mose hengeren.

Men etter mange år har vi/Terje
lært oss noen triks, så det har gått
bra så langt (bank i bordet).

Bogøya møtte oss med et
fantastisk vær, sol og vindstille.
For oss som hadde kjørte bil og var
først fremme, var det å sette i gang
å få bagasje på skolen og
dykkerutstyr på brygga.

Etter at pressen var koblet til
med strøm på skolen, litt luft på
noen flasker og mat i magen, var
klare for første dykk og en ny plass.
Vi hadde sett litt på sjøkartet og
syntes at Østre Slettholmen var en
spennende plass og det var det
også. Veldig flatt skjær over vann,
men med vegger som går ned fra
18 til 50 meter hele veien rundt.
På søndag skulle vi dykke på
Skogsholmlykta, et sted som vi har

dykket mange ganger før med en
flott vegg som vi følger.

Her var det mye alger i vannet
som gjorde at sikten ble dårlig og
det ble veldig mørkt også.

Terje dykket med under-
tegende, Terje kom bort til meg og
pekte på maska, som var full av
vann. Det var litt av en maske-
lekkasje tenkte jeg. Vi får ta det
med ro så Terje får tømt maska si
innimellom tenkte jeg.  Andre
gangen Terje kommer bort til meg
og setter fingeren igjennom maska,
skjønner jeg at han har mistet det
ene glasset på maska. Terje nikker
når jeg lurer om vi skal avbryte og
gå opp.

Været var helt fantastisk med
mye sol og lite vind, og når sikten
var så dårlig innaskjærs var valget
enkelt når vi skulle ut å dykke de
neste dagene. Så langt utover vi
kom!

Atter en sensommertur
til Bogøyvær



Tre stykker av oss hadde med
fiskestenger også. Så vi valgte som
regel å bli med på det første dykket
og fiske resten av dagen.   Vi hadde
gjort en avtale med Kalle og Inger:
Fikk vi tak i fisk, ville de lage
fiskekaker. 350 kaker til sammen
ble det til slutt.

Men det var ikke bare fisk vi
klarte å fange I kampens hete kom
det en krok på avveie og inn i hånda
på undertegnede. Den satt godt og
dypt, så da ble tur med legebåt til
Frøya.

Der stod legen klar med med
sprøyta og tang som hadde kjøpt
selv for å klippe kroker.

Jeg var nok ikke hans første
krokpasient, og etter 10 min var
kroken ute. På kaia måtte jeg vente
i 20 min på de som jobbet på
legebåten siden det hadde gått så
fort. De var i butikken.

Dykking utover uka var veldig
bra med flott vær og god sikt.
Enkelte av den eldre garden, hadde

problemer med å skille dykkere
under vann og drev litt med partner-
bytte under vann uten å vite om
det. Og når han kommer opp av
vannet uttrykker han seg «Hva f….
gjør du i båten ??»

På Klakken hadde vi i år også

flotte dykk med stor og fin tareskog.
Men i år var det også en pigghåstim
som gjorde det til et fantastisk dykk.
De var veldig nysgjerrige  så vi fikk
tatt fine bilder og video av dem.

Det ble ingen storfangster i år,
men det ble tatt flere breiflabb på 3-



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.

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

10.-12. oktober
HØSTTUR
til Solplassen Camping
ved Stavern
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 12. oktober kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Søndag 26. oktober  kl.11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

Onsdag 5. november kl. 19:00
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

7 kg som gjorde at vi fikk en middag
av det, som Kalle og Inger stod for.
Det ble også i år tatt mengder med
kamskjell.

Må igjen takk Kalle og Inger for
veldig god mat, og som gjør sitt til
at vekta har gått opp når vi kommer
hjem. Og de gangene vi valgte å
spise inne, så var det ikke pga.
dårlig vær, men mye knott.

Etter et par dager med fyring
kunne vi også avslutte dagene med
pils og varm stamp.

I godt vær og dårlig selskap går
dagene fort, så på fredagskvelden
var det bare å pakke sammen
bagasje og dykkerutstyr.

Lørdags morgen måtte motor-
sykkel gutta reise tidlig. De hadde
avtale med damene, mens vi andre
slaver måtte være igjen å rydde ut
av skolen og få all bagasje på ferja.
Takk for en FLOTT tur.

Jostein




