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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 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: 150 kr. pr. dag/
300 kr. pr. helg/1000 kr pr uke pr
enhet.

Juleavslutning
onsdag 2. desember

Vi serverer tradisjonen tro
gløgg og pepperkaker.

Geir O. Kahrs, mob. 901 28 175
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Høsttur til Rognstranda
23.-25. oktober

Etter et år med utbygging var endelig
hytta til familien Strachan ferdig, og
pappa inviterte til høsttur.

Etter skolen på fredag dro pappa

og jeg nedover mot Langesund for
å sette ut båten mens det ennå var
lyst ute. Vi var fremme ved Hytta
vår Sjøsprøyt, som ligger ved

Neste generasjon OSDK-ere er på vei. Her Håvard, som også har tatt
båtførerprøven og allerede er en glimrende båtfører.

Rognsfjorden i Bamble, rundt
klokka seks. En time senere kom
Harald og Steven, som fikk en
omvisning mens rekene tinte. Etter
at vi hadde spist middag satt vi og
prata mens vi så på gamle videoer
av bla OSDK - turer.

På lørdag morgen ble stampen
fylt med vann mens Steven stekte
egg og bacon til frokosten. Første
dykket gikk til et område sørvest
utenfor Såstein.

Etter at jeg hadde fått på meg
alt utstyret fant jeg ut at jeg ikke fikk
fylt luft i drakta. Da ble det til at jeg
måtte stå over dette dykket, så jeg
snorklet i stedet. Mens jeg surret
rundt i overflaten uten å se annet
enn tang og sand, hadde Harald og
Steven sett fisk og fanget krabber.

Krabbene var til hyttenaboene
våre Thor og Ingrid, som hadde
lånt bort den ene parkerings-
plassen sin til oss. Etter en liten tur
gjennom havna på Såstein, dro vi
tilbake til hytta og fikk orden på
drakta mi.

Dykk nummer to var planlagt til
Skjæregg, men det hadde blåst
opp og bølgene hadde blitt større.
Vi dykket derfor på andre siden av
Rognsfjorden, som lå mer i le for
vinden. Under dette dykket så vi
noen småfisk og krabber, men
utenom dette var det sand, tang og
noen få steiner. Etter at vi hadde



En velfortjent tur i stampen etter endt nattdykk.

kommet oss opp i båten kom mørket
sigende på. Vi dro tilbake til hytta,
fyrte opp stampen, og begynte på
dagens middag.

Etter tre timer i stampen gikk vi
inn og så litt på tv før tre av oss la
oss i hver vår seng. (Harald sov på
sofaen da vi la oss.)

På søndag hadde vi tredje og
siste dykk som gikk til samme sted
som det første dykket. Dette dykket
var det beste jeg noen gang har hatt
med tanke på at denne helgen hadde
jeg mine første dykk utenfor
Oslofjorden (Jeg har nettopp tatt
dykkerlappen). Vi så masse
forskjellig fisk inne blant tang, steiner
og fjellveggen, bla torsk og sei. Etter
dykket dro vi tilbake til hytta, ryddet,
fylte båten med bagasje og dro inn
til Langesund for å ta opp båten. Vi
avsluttet helgen med kaffe og
middag i Sandefjord

Håvard Derek Strachan



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.

Desember
Onsdag 2. desember kl. 19:00
Medlemsmøte på Holtan
med gløgg og pepperkaker
Geir Karhs, 901 28 175

Søndag 13. des. kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175

Søndag 27. des. kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175

Torsdag 31. des. kl. 11:00
Nyttårsdykk
Sted avtales med
Geir Karhs, 901 28 175

Onsdag 6. januar kl. 19:00
Medlemsmøte på Holtan
Geir Karhs, 901 28 175

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

Klubbutstyret
Vi har i flere år vært litt bortskjemt
når det gjelder lagring av
klubbutstyret, men nå er det slutt.

Fremover lagres det i et lokale
utenfor byen. Dette medfører litt
mer planlegging, når  vi trenger
det.

Vi håper med tiden igjen å få
utstyret lett tilgjengelig i Oslo og
tar gjerne mot forslag fra
medlemmene.

40-årsjubileumsfest
Klubben fyller rundt i 2016 og dette
må feires.

Det jobbes nå med en jubileums
T-shirt til medlemmene, som vi
håper å ha klar til årsmøtet, eller
ihvertfall før påske.

En fest må vi også ha, og
inviterer til deltakelse i
planleggingen.

Gode ideer kan sendes til
styre@oskd.net.

Årets julebord på
Stortorvets Gjæstgiveri

Tradisjonen tro samles OSDK-ere
på en restaurant i Oslo sentrum for
å innta julemat i selskap med
hverandre på denne tiden av året.

De seneste årene har dette
skjedd på Stortorvets Gjæstgiveri.

Tradisjonen er over 20 år
gammel og det ser ikke ut til at den
skal ende med det første, heldigvis!

I år deltok 15 stykker. Det var
noen færre enn hva det har brukt å
være. Vi fikk av den grunn ikke det
innerste rommet i 2. etasje som vi
ofte har hatt, men hadde allievel et
rom for oss selv og stemingen rundt
bordet var upåklagelig. De fleste
spiste, som det seg hør og bør for
en riktig dykker, nemlig lutefisk og
maten smakte selvsagt fortreffelig.
Etter maten dro vi på Eilefs
Landhandleri.




