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Romsås Bad

:-(
Nr. 2 - Apr. 2015. 30. 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.: Steven. D. Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Derek K. Strachan
Akt.leder: Geir O. Karhs
Styremedl.: Geir Langeland
Varamedl.: Jostein Stø

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

:-(

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

I år faller turen sammen med
nasjonaldagen. Ta derfor med
dykkebunad og flagg.

Påmelding
Påmeldingsfrist er ikke fastsatt,
men  det pleier å være rift om
plassene så du kan like gjerne si
fra til Geir Kahrs, tlf. 901 28 175

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.

Som vanlig deler dykkerne på
betaling til de som har transportert
klubbutstyret til Portør. Ta med
kontanter, vi avregner i Portør.

Portør igjen!
- hvor ellers?

MEDLEMSMØTET I APRIL
UTSATT TIL ONSDAG 8. APRIL

Vi drar og dykker
* * *

ONSDAG 6. MAI KL. 19
MEDLEMSMØTE PÅ HOLTAN

Klargjøring av klubbutstyr
til Kr. Himmelfartsturen

Geir Kahrs, 934 41 102



Vinterturen med OSDK gikk i år
som noen andre år før til Svalerød-
kilen ved Svinesund.

Vi var fem påmeldte til turen:
Derek. Håvard, Steven, Curt og
Harald.

Vi dro alle sammen etter jobben

på fredagen for å komme oss
nedover så tidlig som mulig for å
slippe køen ut av byen.

Vi ankom hytta 1700 tiden
nesten likt alle sammen, og etter
vi ankom hytta så satte vi fra oss
båten og fikk kjørt over riksgrensen

Vinterturen til Svalerødkilen

for å handle inn for helgenen. Som
vanlig så skulle vi ikke sulte.

Etter at vi hadde pakket ut var
det på tide å begynne å spise
forrett, så da ble det sild på dansk
vis med det rette tilbehør og til
hovedrett ble spagetti Carbonara,
hjemmelaget av Curt.

Utover kvelden så ble det pratet
om alt og ingenting.

Lørdagen kom og Steven fikk
lagd frokost som han pleier på
OSDK-turer. Så var det å få båten
på vannet og komme seg ut til
dykkestedet.

Dykkestedet vi hadde valgt i år
var på utsiden/sydsiden av Tisler.
Det første stedet vi var, har vi vært
før. Der er det mange hyller som
går ned til 25 m, men som det
pleier å være på vinterturer er at
det er kaldt i vannet og det var ikke
så fisk å se. Kun en del naken-
snegler og mange kalde krabber.
Det første dykket varte i 46 minutter
og det holdt for vi hadde planlagt
to dykk denne dagen.En australier som aldri har dykket på Great Barrier Reef.

Lilla slange!!!!



Stevens svar på snømann.

Etter dykket så var det å komme
seg på land å få i seg noe mat og
noe varmt å drikke.

Dykk nummer to gikk på et sted
som jeg ikke hadde vært før og det
heter Alne grunnene som er et
skvalpeskjær i mellom Tisler og
Alne-knubben. Dette er  et sted
som vi aldri før har dykket på grunn
av vær og vind, men et helt
utmerket sted å dykke for alle
nivåer når været tillater det.

Men her som på det første
dykket så var det kaldt i vannet så
det var å titte etter små ting som
ikke bryr seg om temperaturen i
vannet. Her var det også mye
krabber.

Båtman Håvard, 16 år, før og etter vakta som båtmann.

Til og med krabbene frøs.

Etter dykket så bar det hjem til
hytta. Ca. halv times båttur, men
det går bra så lenge sola skinner.
Da vi kom tilbake på hytta på
kvelden så var det å få dusjet for
de som hadde varmt vann mens vi
andre måtte ta oss en kald øl.

Derek begynte på middagen
mens vi andre satt og hygget oss
med noe å drikke til middagen
kom på bordet. Det ble vel-
smakende entrecote med alt mulig
tilbehør.

Resten av kvelden gikk veldig
stille for seg, men småskravling
og snorking fra Curt enda han
måtte overlate roret til Håvard som
hadde vært båtmann hele dagen.

Søndagen kom og frokosten
var  klar så bar det ut på havet igjen
og jeg og Steven var klar for å
komme oss i vannet igjen. Vi dykket
på Tisler igjen og det var like fint
som på lørdagen men i dag skulle
vi ha bare ett dykk så det ble bare
rett ut fra Sponvika og tilbake igjen.
Håvard kjørte båten begge
dagene, så der har vi fått oss en
flink båtmann (men han mangler
dykkerlappen).

Da vi kom tilbake var det bare å
få spist og ryddet i hytta for så å
sette nesa hjemover.

Tusen takk for en fin tur til de
som var med .

Hilsen Harald



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
Karhs, mob. 901 28 175 om
tid og sted.

Ring også aktivitetsleder/
dykkeleder om eventuelle
spesielle ønsker eller forslag.

April/mai
Søndag 12. april kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175

Onsdag 8. april kl. 19:00
Medlemsmøtepå Holtan
Geir Karhs, 901 28 175

Søndag 26. april kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175

Onsdag 6. mai kl. 19:00
Medlemsmøtepå Holtan
Geir Karhs, 901 28 175

Søndag 10. mai kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir O. Kahrs, 901 28 175

Onsdag 13. - søndag 17. mai
Kr. Himmelfartstur til Portør
Geir O. Kahrs, 901 28 175

23.-25. mai
Pinsetur til Akerøya
Geir Karhs, 901 28 175

Søndag 24. mai kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir O. Kahrs, 901 28 175

Onsdag 13. - søndag 17. mai
Kr. Himmelfartstur til Portør
Geir O. Kahrs, 901 28 175

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

Oslo Sportsdykkeklubb avholdt
årsmøte onsdag 4. februar 2015
kl.19 på Holtan.

Sak 1
Valg av ordstyrer: Derek

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
medlemsmøte  4 mars, hvor vi
godkjenner regnskapet.

Sak 5
Godkjenning av budsjett
Budsjett ikke ferdigstilt.
Det ble vedtatt at vi innkaller til
medlemsmøte 4 mars.
hvor vi godkjenner budsjettet.

Styrets forslag om å fastholde
kontingenten ble vedtatt.

Årsmøtereferat 2015
Sak 6
Innkomne forslag
Ingen Innkomne forslag

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

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

Det kom inn et benkeforslag på
Tore Linderoth som revisor.

De som ble valgt inn i styret er:
a) Styret:
Leder: Harald Pedersen
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Derek Strachan
Akt.leder: Geir O. Kahrs
Styrem.: Geir Langeland
Varam.: 1. Jostein Stø
b) Revisor: Tore Lindroth
c) Valgkomité: Curt Jacobsen,
Terje Lorentzen
Alle innstilte ble valgt med
akklamasjon.

Årsmøtet for 2015 er hevet.

Regnskapet ble godkjent på
ekstraordinært årsmøte 4. mars.

Har du husket
å betale kontingenten?

Husk at betalt
medlemsskap er en

betingelse for å nyte godt
av klubbens fasiliteter.

Dette betyr medlemspris på
båtturer og luftfyllinger.

Bankgiro: 6072 05 29850

Årsfesten
Takk til Helene og Jostein for
innsatsen  ved årsfesten i deres
vakre hjem i Gulskogen ved
Drammen




