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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.: Terje Lorentzen
Sekretær: Curt Jacobsen
Mat.forv.: Derek Strachan
Akt.leder: Geir Langeland
Styremdl.: Hans Petter Widerøe
Varamedl.: Sven-Erik Johansen
Varamedl.: Rolf Sandved
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.

Helgen 12.-14. oktober, et par uker
vsenere enn normalt, går høstturen igjen til Solplassen Camping
1,5 km fra Stavern sentrum. Det
har i årenes løp nesten blitt
tradisjon å dra hit på høsten.
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 medlemmer 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 fiskekonkurranse. 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
Hans Petter Widerøe
Mail: hpwid@nets.eu
Mob. 415 68 328

MEDLEMSMØTET UTSATT TIL
ONSDAG 10. OKTOBER KL. 19.00
PÅ KLUBBLOKALET
Oslo Sportsdykkeklubb
Postboks 58 Romsås, 0907 Oslo
Org.nr.890 324 452
http://www.osdk.net
Bankgiro: 6072 05 29850

Høstens aktiviteter
Geir Langeland, 934 41 102

Sommerleiren
Årets sommer går ikke over i
historien som den vi husker i
henhold til været.
Jeg skulle dra ned til St. Hans
og helgen etter men pga av været
ble ikke det noe av.
Familien min og jeg var ikke
nede på Akerøya før vi skulle ha
en uke ferie i uke 30.
I den samme perioden var også
Steven og Harald og Nina på
Akerøya.
I løpet av uka fikk vi dykket på
alle de gammel og gode stedene,
så som Nordre/Søndre Søstrene,
Kollribba, Alne, Tresteinene og
svartskjær.
Som vanlig var det det en del
hummer å se. Fisk og krabbe var
det også. Stor torsken i sprekken
på nordre Søstrene var også på
plass. Tok opp et par krabber som
jeg tok og kokte. De var velfylte og
gode.
I løpet av uka var det mye vær,
men jeg erindrer at det var to-tre
dager med fint vær, og da fikk vi
solt og badet hele dagen.
Det var ikke mye regn denne
uka, men overskyet og vind.

Jentene fikk som vanlig en
handletur til Sverige, hvor de dro
fra Skjærhallen til Strømstad.
Grillfesten gikk av stabelen
lørdag i uke 30 og det var det kun
oss (Harald, Steven og Hans Petter

m/fam) som var med .Vi måtte
sette opp en ekstra presenning
slik at alle kunne sitte under den
uten å ble våte, da dette var den
dagen det regnet mye. Vi koste
oss ut i de små timer.

Den andre uken i september (8.15.) var det klart for den 13. turen
til Bogøya, det var i alt 8 dykkere
som var med på årets tur. Normalt
har vi hatt turen i august, men i år
ble den flyttet til september i håp
om bedre sikt i vannet.
Og bedre sikt i vannet fikk vi
(25-30 meter), men mye vær også.
Regn og vind opptil liten storm.
Kalle (Terjes far) hadde som
vanlig reist oppover noen dager
før med mesteparten av dykkerutstyret + en del byggemateriell,
så hengeren veide 2,3 tonn når
han reiste. Og når kranen på ferja
løfter 1, 6 tonn, så ble det omlasting
på brygga for Kalle og båtmannskapet.
Terje, Steven, Geir K og Jostein
reiste oppover fredag 7. september
på kvelden, da Terje skulle ha med
seg sine 2 barn. De 2 små sov godt
hele veien så turen gikk fint, men
det er ekkelt å kjøre den veien om
natta med så mye elg som er i det
området, noe som vi også fikk se.
Før Elverum var det påkjørsel av
elg, og før Avdal krysser 2 elger
veien mellom 2 biler.
Harald, Derek og Hans Petter
startet turen lørdag morgen og
møtte snødekte veier på Oppdal.
Geir L. kom etter på onsdag og
Terje med reisefølge var framme
på Dyrøy kl 06.00 og hadde bestilt
transport med legebåten, så vi var
framme på Bogøya ca kl 08.00 på
lørdag.
Vi bestemte oss for å bruke
dagen til å pakke ut utstyret og fylle
luft på flaskene. Etter at vi var

Bogøyvær

ferdig med dette ble var det klart
for et dykk ved Vassøya, hvor det
var mye stor lyr å se.
Mandag ble det dykket på
Knubbskjær og Flesa. Tirsdag var
vi klare for Terningsflua, og
avreisen var nøye planlagt i forhold
tidevannstabellen. Vi hoppet ut i
vannet når vi mente at strømmen
var rolig, og på vei ned møtte vi
dreggen hengende i «løse
vannet».
Så da var det bare å gå opp
igjen. Steven og Jostein valgte og
ble tauet til grunna igjen mens
resten gikk opp i båten. Steven og
Jostein kom seg til slutt ned på
Terningsflua men traff på mye
strøm, så dykket ble ganske
begrenset. De andre valgte å reise
inn til Skogsøya og dykke på
veggen der. Vi hadde 2 båter.
Tirsdag morgen var vinden rolig
og vi fikk et fint taredykk på Kaksen,
da vi kom opp fra dykket hadde
vinden økt ganske kraftig, så da
var bare å komme seg fort tilbake
til Bogøya.
Geir K. måtte reise hjem denne
dagen, og på dykket på ettermiddagen ved Smuglerhølet ble det
tatt en breiflabb på 17 kg av Steven,
Jostein og Harald.
På onsdag og resten av uken
var det stort sett stiv kuling og
regn, så det mye dykking rundt
Bogøya de siste dagene i le av
vinden og hard konkurranse med
Seaskjell. Enkelte ble også rammet
av «brakkesyken» pga av været,
men han ble fort bra igjen etter å
renset 250 kamskjell.

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
På nordsiden av Bogøy hadde
vi et par fine dykk med masse
store kamskjell og mye annet liv.
Lørdag ble en travel dag, de ivrigste
startet dagen med det siste dykket
på Bogøya for denne gang mens
de andre pakket utstyret. Dagen
ble avsluttet med krabbefest og
krabbe-dans på skolen sammen
med lokalbefolkningen. Det ble
ikke mye søvn for enkelte OSDK-

ere som måtte stå tidlig på for å
rekke båten kl 0900 på søndag.
Turen hjem gikk bra, bortsett
fra at da vi kom på Dyrøy med
båten, oppdaget vi at tilhengeren
til Terje hadde blåst på sjøen.
Etter å ha lekt Viking i en times
tid var hengeren på land igjen, og
vi begynne på hjemreisen.
Må nok en gang takke Kalle og
Ingrid for mye god mat!

Onsdag 10. oktober kl. 19
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102
12.-14. oktober
Høstur til Solplassen
Camping, Stavern
Hans Petter Widerøe,
Mob. 415 68 328.
Søndag 14. oktober
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 21. oktober
kl. 17.30-19.00
Badet
Derek Strachan, 905 07 180
Søndag 28. oktober
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41
10214.-29. juli
Sommerleir Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102
Lørdag 28. juli
Grillfest Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102

HELGEN 19.-21. OKTOBER
Vi starter fredag e. kl. 16 og fortsetter
utover helgen til vi er ferdig

MALEDUGNAD PÅ HOLTAN
Harald Pedersen, 977 45 008

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

