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Romsås Bad

25.årgang

Kjære OSDK-medlemmer!
Medlemsmøter første onsdag i
hver måned klokken 19:00 i klubblokalet hos Holtan Last i
Stanseveien 10 på Kalbakken.
Klubbstyre:
Leder:
Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Curt Jacobsen
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Geir Langeland
Styremdl.: Hans Petter Widerøe
Varamedl.: Rolf Sandved
Varamedl.: Ronny Mandal

Dette begynner å bli flaut, men etter oppussingen
av Romsås bad rett over nyttår går det ikke lenger an
å bruke de gamle nøkler.
Det trengs nå nøkkelkort, men disse klarer kommunen av
en eller annen grunn ikke å levere. Vi er helt avhengige av
disse for å ta i bruk badet.
Formannen purrer jevnlig og vi håper at dette løsner ,slik at
vi kan komme igang med denne vinteraktiviteten, som både
medlemmer og deres familier setter stor pris på.

Redaksjonskomité:
Curt Jacobsen og Asbjørn Arnestad

Dere er velkomne til å ta kontakt med vår frustrerte formann
for mer informasjon, og kanskje dere kan bidra med nyttige
ideer, som kan bidra til en snarlig løsning.

Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer for
bruk på helgeturer. Om du trenger
utstyret, henvend deg til
materialforvalter, tlf. 977 45 008.
Pris båt/presse: 100 kr. pr. dag/200
kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Kontaktperson:
Derek Strachan
derek@osdk.net
mob. 905 07 180

MEDLEMSMØTE
ONSDAG 13. 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

Vinterklargjøring utstyr
Harald Pedsersen, tlf. 977 45 008

Sensommerturen
til Bogøyvær

Søndag 8. august startet
oppvarmingen til årets sensommertur til Bogøya. Da ble den
etterhvert så bereiste hengeren
fylt opp med dykker utstyr i alle
farger, alder og fasonger...;-)

Lørdag den 14. startet tre av
oss (Duy, Jostein, Terje) turen opp.
og søndag kom Geir og Harald.
Søndagen ble benyttet til
avslappende aktiviteter som
rydding og fiske. Vi sikret oss nok
mat både til fersk fisk på kvelden
og fiskemat dagen etter.
Det ble mye fin dykking, masse
god mat og litt godt drikke.
Været spilte oss noen puss,
men stort sett var det strålende. Vi
fikk dykket på de vanlige stedene
innaskjærs og et litt annerledes
dykk på Breiflabb banken som
prikken over i-en. For første gang
opplevde vi at vi kunne dykke der
uten at vi ble kastet rundt av de
sterke strømmene. Det ble et rolig
dykk med lunting rundt på plasser
vi vanligvis må holde oss fast på.
Vi så lite fisk og det ble tatt
mindre kamskjell og krabbe enn
vanlig. Breiflabben glimret helt med
sitt fravær i år.
Jostein og Duy prøvde å

kompensere for lite fangst under
dykk med line-fiske etter kveite;
men kveita uteble. Som et lite
plaster på såret ble det på ett dykk
sett 17 skater ;-)
Tusen takk til Ingvald for lån av
brygga, Inger og Kalle for lån av
båt og bevertning etter alle
kunstens regler.
Tur for neste år er bestilt, så nå
er det bare å henge seg på.
Terje

Krabbetur
med
fårikål

DYKKING/
AKTIVITETER
Meld fra til klubbens aktivitetsleder 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
1.-3. oktober
Høsttur til
Solplassen Camping
Geir Langeland, 934 41 102
Årets sannsynligvis siste Akerøyatur ble mer en fårikålstur enn
krabbetur, men det ble observert
krabbe! En fikk seg til og med en
tur på land og en overnatting i
fangsnett, før den vendte tilbake til

friheten. Ellers så vi lite krabbe og
det var derfor noen grunn til å ta de
få vi så. Hummer derimot var det
mange av på Søstrene, men dem
er det som kjent forbeholdt andre å
fange. Det er helt greit for meg
som liker krabbe best.
I år hadde Harald sørget for
kjøkkenpersonale (Nina), slik at
fårikålen var ferdig når vi kom inn
fra dykket på lørdagen. Tusen takk
for det, Harald (Nina).
Efter søndagens dykk hoppet
dykkerne i vannet iført kun
badebukse. Temperaturen var ikke
så verst.
Sauene var borte fra øya, så
det manglet liksom noe, men
Harald gjorde så godt han kunne.
Takk for en fin tur!
Curt

Onsdag 13. oktober kl. 19
MEDLEMSMØTE (se forsiden)
på klubblokalet
Harald Pedersen, 97745 008
Søndag 10. oktober
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 24. oktober
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

Vi gratulerer
Vårt mangeårige medlem, Duy
Hoang, fyller 50 år 8. oktober. Vi
ønsker ham en riktig fin dag!

