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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.

At klubben vår er 40 år i år vil bli markert med en kombinert fest og
helgetur som finner sted 29. april - 1. mai på Furukollen Feriehjem
ved Fjellstrand på Nesodden.

40-års Jubileumsfest

Arrangementet starter klokken
1900 på fredag 29. og varer så
lenge man har lyst, men ikke lenger
enn til kl 1500 på søndag 1. mai.
Da må vi ha forlatt åstedet.

For de som trenger å sove litt er
det overnattingsmuligheter på
stedet for opp  til 26 personer,
fordelt på hovedhus og to anneks.
Sengetøy må man ha med selv.

Vil du vite mer om Furukollen så
sjekk ut nettsiden:

www.folkehjelp.no/Medlem/
Lokallag-og-regioner/Fylker/Oslo/
O s l o / S a m f u n n / F u r u k o l l e n -
Feriehjem

For å få et foreløpig deltaker-
antall vil vi gjerne at de som ønsker
og tror at de kan være med, gir
beskjed til meg så snart som mulig.

Vi regner med at prisen pr.
person kommer på ca. 350 kroner,
men dette justerer vi når vi vet
hvor mange vi blir. Vi sender da ut
en oppdatert innbydelse.

Vi vil prøve å få til dykking også
i samme omgang. Gi også tilbake-
melding om du synes dette høres
interessant ut.

Hilsen Geir Olav Kahrs,
tlf. 901 281 75,
Epost gokahrs@gmail.com

MEDLEMSMØTE
ONSDAG 6. APRIL KL. 19.00

PÅ KLUBBLOKALET

Førstehjelpskurs
med hjerte-/lungeredning

og O2-behandling
Geir Olav Kahrs, 901 281 75



I år gikk påsketuren til Thailand.
De første fem dro allerede nedover
12/3. Det var Ritha, Lars, Nina,
Harald og Asbjørn.  Første del  av
ferien sin var de i Ao Nang i Krabi-
provinsen.

Resten av gjengen dro nedover
18/3 og det var Alise, Mia, Geir,
Kennet, Tonje, May, Yvonne, René
og Hans Petter.  Vi kom fram til
hotellet i Phuket (Kata Beach) ca
kl. 13:00 lokal tid 19/3.

Vi var slitne etter en lang
reisevei, så vi la oss ved poolen så
fort vi hadde fått rommene utdelt.

De fem som dro ned  12/3
ankom hotellet kl. 19:00. De kom
akkurat i tide før representanten
fra Sea Fun Divers, dykkesenteret
som vi hadde avtalt dykking med,
ankom hotellet.  Vi fikk informasjon
om når vi skulle bli hentet og hvilket
utstyr vi trengte. På forhånd hadde
vi avtalt fire dykkedager.  Vi hadde
også avtalt to dager med snorkling
for de som ikke dykket.

Vi skulle ut å dykke allerede
neste dag, så vi do ut og spiste  alle
14 rett etter møtet.

Dagen etter ble vi alle hente
både dykkerne (Alise, Geir, Harald,
Hans Petter) og snorklerne kl.
07:30 og kjørt ned til havna hvor
båten lå og ventet. Båten var stor
og fin så det var god plass.

Vi dro til Phi Phi øyene, hvor vi
gjennomførte to dykk.

Vi så alle mulige varmekjære
fisker. Vi som dykket så en hai,
mens de som snorklet så fire så de
var veldig fornøyde med dagens
snorkling.

Dagen etter skulle bare
dykkerne ut og vi ble igjen hentet
kl. 07:30.

Denne dagen dykket vi på Koh
Doc Mai, King Cruise og Shark
point. Dykkene på Shark Point og
Koh Doc Mai var fine dykk med
god sikt og mye liv.  Dykket på
vraket King Cruise var litt kaotisk
da alle dykkere måtte gå ned og
opp på samme moring som var

festet i vraket.  Så det ble veldig fult
på tauet, da det lå mange andre
båter som hadde dykkere der også.

Sikten var heller ikke så god på
dette dykket, men i baugen av
båten var sikten grei.

Vi hadde så et par dagers
opphold før vi dro ut å dykket igjen.
Da dro vi alle ut igjen dykkere og
snorklere, men da var to av
snorklerne, Mia og René,
konvertert til dykkere. De hadde
tatt et intro-kurs for dykking slik at
de kunne dykke ned til 10 meter.
Denne dagen dro vi ut til Racha
Noi. De to dykkene vi hadde her
var ikke de beste, men de to ferske
dykkerne var veldige førnøyde.

Dagen etter skulle vi til
Richelieu Rock som ligger i

Påsketuren til Thailand 2016

nærheten av Similan island. Da vi
måtte ut på en to timer kjøretur
først, ble vi fire dykkere hentet kl.
05:30. Vi kjørte til Ban Nam Khem

Tsunami Memorial Center, hvor
en speedbåt  tok oss ut til
dykkerstedet i løpet av 1,5 timer.

Dette var turens beste dykking.
Vi dykket to dykk her. På disse
dykkene så vi  blant annet
skilpadde og cuttlefish (en
fargeskiftende gruppe blekksprut).

De dagene vi ikke dykket ble
dagene fylt med mye soling og
bading. Mange prøvde også ut
elefantridning, ATV, gocart,
vannskuter og minigolf. Nesten
hver kveld var vi alle ute og spiste
middag sammen, og en liten night
cup til dessert.

Hans Petter



Prøvedykk
på Racha
Islands

I år gikk turen til Phuket i Thailand.
Vi reiste fredag den 18/3 og kom
ned på lørdag 19/3. På søndag var
det første dykket og den første
dagen vi fikk være med å snorkle.
Turen gikk til Phi Phi og etter en
båttur på tre timer var vi ved det
første dykkestedet. Snorklingen
her var ganske skuffende for det
var ikke så mye og se. Etter lunsj
var det klart for dykk nummer to.
så snart dykkerne var sluppet ut
kjørte båten oss inn i en grunn bukt
med stor sannsynlighet for å se
hai. Etter et par minutter i vannet
fikk guiden vår øye på en hai og
snart så alle den.  Etter hvert som
vi nærmet oss den haien så vi flere
og på det meste så vi fire haier
samtidig. På veien hjem fikk jeg og
Mia tilbud om å dykke.

Vi fikk et kurs på onsdag der vi
lærte alt det grunnleggende og vi
hadde prøvedykk i basseng. På
torsdag og den nest siste dagen
med dykking fikk vi være med og
dykke. Guiden vår Max viste oss
mye forskjellig. På det første dykket
var det mye liv. Vi så mange stimer
med fargerike fisk som svømte
mellom og rundt steinene. I tillegg
så vi en Lionfish som svømte rolig
og gjemte seg under en stein. På
det andre dykket som var på et
kunstig korallrev var det ikke mye
liv i starten men så snart vi kom til
revet ble alt annerledes. Noe av
det mest spennende vi så var en
Batfish som svømte rolig mellom
betongblokkene og to digre
murener som gjemte seg i en
sprekk. Da dykket gikk mot slutten
var vi plutselig inne i en stim med
over hundre små Barracudaer.
Dykkinga var noe av det
morsomste jeg noen gang har
opplevd og jeg vil gjerne gjøre det
igjen.

René

Max, Mia og René

Mia og René på sitt første dykk



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
Onsdag 6. april 19:00
Medlemsmøte på Holtan
Førstehjelp  ved Kjersti
Harald Pedersen,
977 45 008

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

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

Fredag 29. april. - søndag 1.
mai
Jubileumsfest og dykking på
Furukollen Feriehjem
Geir O. Kahrs, 901 28 175

Onsdag 4. mai. - søndag 8.
mai
Kristi Himmelfartstur til
Portør
Geir O. Kahrs, 901 28 175

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest

fredag kveld.

Enkelte har ikke rukket å
betale kontingenten, men

det er sikkert bare en
forglemmelse.

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

Hilsen Styret




