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30. årgang

Medlemsmøter første onsdag i
hver måned klokken 19:00 i
klubb-lokalet hos Holtan Last i
Stanseveien 10 på Kalbakken.

Tore Linderoth har pusset opp
hytten sin og er igjen klar for å
invitere klubben på besøk.
Hvaler kjenner vi godt fra våre
sommerleire der, men dykker ellers
ikke mye i området. Det er det visst
heller ikke mange andre som gjør,

ihvertfall ikke utaskjærs, hvor vi
stort sett dykker. Det er derfor deilig
å kunne invitere medlemmene på
denne turen.

Romsås Bad

Påmelding bør skje snarest til:
Geir Karhs, 901 28 175

Høsttur til Rognstranda
23.-25. oktober

Klubbstyre:
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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.
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I år stiller Kjersti og Derek hytten
sin til disposjon for høstturen.
Rognstranda ligger omtrent midt
mellom Larvik og Kragerø. Veibeskrivelse ser du på kartet over.
Nøyaktig veibeskrivelse får du ved
påmelding.

Klubben har bare hatt få dykk i
dette området, men det sies å være
en del krabber der på høsten.
Påmelding til:
Derek Strachan,
905 07 180

Sommer på Akerøya 2015

Da er årets Akerøyasesong over.
I år var det i uke 30 vi var der.
Geir og jeg dro nedover om
ettermiddagen 17. juli med ribben
for å få den på plass. Samtidig dro
May og barna nedover. Geir og jeg
fikk satt ut ribben på Tangen. Og
mens Geir dro hjem igjen etterpå,
dro jeg videre til Brattestø for å
hente familien og sammen fikk vi
opp husteltet i løpet av kvelden.
Lørdag formiddag kom Geir
tilbake med sin familie og på
ettermiddagen kom også Steven
nedover.
Denne lørdagen blåste det mye
opp mot 15 m/s. Søndagen kom
og dykkerne ville ut å dykke. Vi dro
ut tidlig da vinden skulle øke på
utover dagen.
Turen gikk til skjæret Gyren
(mellom
Søsterøyene
og
Vesterøy) hvor et tysk krigsskip
(en torpedobåt) ved navn
«Albatros» gikk på grunn i løpet av
de første dagene tyskerne
invaderte Norge. Det er alltid
spennende å dykke på «Albatros»

etter at vinteren har herjet der for å
se om det er noe nytt som har
dukket opp.
Jeg var båtmann hele uka, så
dykkerne kunne komme opp hvor
de ville og jeg plukket dem opp. Vi
fikk ikke dykke hvor vi ville denne
sommeren da det var mye vind
hele uken, slik at ribben var i sitt
rette element med bølgehøyde på
2-3 meter. Jeg husker ikke helt
rekkefølgen på dykkene, men de
fikk dykket på Alne, Tresteinene,
Nordre Søstrene og Vesleøy.
Dykkerne var fornøyd med mye liv
og grei sikt i sjøen.
Som sagt så var det mye vind
denne uka, men sola var der, så
fant du deg en lun krok så var det
godt og varmt. Badetemperaturen
var heller ikke å skryte av da den lå
på 16-18 grader. Som seg hør og
bør så dro jentene og barna til
Sverige og fikk shoppet fra seg
der.
Harald og Nina kom nedover
onsdag slik at de fikk være med på
siste del av uka.
Grillfesten ble flyttet til fredagen
da vi så værmeldinga for lørdagen,
for da skulle det bøtte ned.
Til grillfesten kom også Kjersti
og Håvard nedover og var der i

Steven the cook

helgen. Steven var grillmester i år
igjen og han serverte lammelår
som smakte fortreffelig.

Vi får satse på litt bedre vær
neste år. Da blir det kjempefint å
være på Akerøya. Hans Petter

15. sensommertur
til Bogøyvær

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
Karhs, mob. 901 28 175 om
tid og sted.
Ring også aktivitetsleder/
dykkeleder om eventuelle
spesielle ønsker eller forslag.

September/oktober

Bogøyvær er det perfekte sted å
tilbringe en uke i august, spesielt
når man dykker.
Stedet ligger flott til ytterst i
skjærgården utenfor Frøya med
utsikt mot Nordsjøen. På en god
kveld kan man faktisk se flammer
fra en boreplatform!.
Jeg var med på de første turene
til Bogøyvær, men måtte av ulike
grunner stå over i over ti år, så det
var deilig endelig å sette sine bein
på øya igjen og møte gamle kjente.
Været var med oss helt til slutten
av uken og dykkerne fikk fine dykk
ytterst i skjærgården, og så også i

år stor pighå (se video på OSDKs
Facebook-side.
En stor skate ble også
observert på et av dykkene. Også
her finner du film på Facebook.
Det ble tatt noen torsk, breiflabb
og steinbit og en voldsom masse
kamskjell, som nå ligger trygt i
fryseren til bruk utover vinteren.
Krabber fikk vi mest i teiner, og
de ble spist før vi dro hjemover.
Vi håper å komme tilbake med
en artikkel til om turen, når dykkerne
etterhvert får tid til å skrive.
Curt

Søndag 13. sept. kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175
25.-27. september
Krabbetur Hvaler
Geir O. Kahrs, 901 28 175
Søndag 27. sept. kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175
Onsdag 7. oktober kl. 19:00
Medlemsmøte på Holtan
Geir Karhs, 901 28 175
Søndag 11. oktober kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175
23.-25. oktober
Høsttur til Rognstranda
Derek Strachan, 905 07 180
Søndag 25. oktober kl. 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir Karhs, 901 28 175
Onsdag 4. november kl. 19:00
Medlemsmøte på Holtan
Geir Karhs, 901 28 175

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

