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Medlemsmøter første onsdag i
hver måned klokken 19:00 i
klubb-lokalet hos Holtan Last i
Stanseveien 10 på Kalbakken.
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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.
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onsdag 4. desember
Vi serverer tradisjonen tro
gløgg og pepperkaker.
Geir Langeland, mob. 934 41 102

Dykkeforedrag på Ullevål Sykehus
OSDK var godt representeret på
dykkeseminaret på Ullevål tirsdag
12. november med ni medlemmer.
Kveldens tema omhandlet en
litt annen type dykking enn den vi
driver med i OSDK, men utrolig
spennende likevel.
Seminaret var delt opp i tre
deler. Første del tok Jonas
Søderberg seg av. Han tok oss
med på gruvedykking i Sverige.
En litt annen opplevelse enn det vi
har sett om grottedykking på TV,
for i gruver er det tydelige spor
etter menneskelig aktivitet.
Jonas Søderberg er svensk,
men jobber i dag i brannvesenet i
Norge.
Neste innlegg var fra en tidligere
marinejeger, Tommy Brenden. Her
var det et noe annet innhold. Med
dykking ut og inn av ubåter for ikke
å bli oppdaget fra land, og de
kravene til navigasjon dette
medfører, var også spennende å
høre om.
Alene sistnevnte kvalifikasjon
(navigasjon) ville utelukke en del
OSDK-ere, men vi tilfredsstiller nok
ikke aldersgrensen heller, for ikke
å snakke om de fysiske og psykiske
krav.
Det blir nok med sportsdykking
for oss, men det er jo ikke så verst
det heller!
Sist men ikke minst holdt Jan
Arild Aaserud et spennende
innlegg om vrakdykking. Her følte
vi oss litt mer hjemme, hvis man
ser bort fra dykking med blandingsgass og dyp på over 100 m.
Vraket som innlegget hovedsakelig
handlet om, var Blümmer, som
ligger ved Tvistein Fyr ikke så langt
fra Svenner, hvor vi jo er kjent.
Det ble vist film som ikke
tidligere var vist, så dette var en
slags premiere. Båten ble ikke
senket ved Tvistein, men torpedert
av engelsk u-båt utfor Jylland, hvor
bauen ble sterkt skadet. Båten fløt
og den fortsatte mot norsk havn,
men nådde altså ikke helt frem.

Les mer på denne linken: http:/
/dykkepedia.com/wiki/Brummer
Jon Arild Aaserud har også
dykket på Tinn, som ligger på
samme dyp, men ferskvann.
Det ble en del spørsmål fra
salen, spesielt om utstyret til disse
dykkerne, rebreather. Jeg kjenner

ingen i OSDK der vurderer slikt,
men det skulle vært interessant å
prøve.
Investeringen er forholdsvis
stor, ca. kr 100.000, og det er
nødvendig med hyppig brug, hvis
man ønsker å bli en trygg og bra
teknisk dykker.
Curt

Lutefiskens venner ... + noen til

I år som i fjor var vi på Stortorvets
Gjæstgiveri og inntok et godt måltid
med både det ene og andre.
Vi var 18 stk som møtte opp. De
fleste spiste lutefisk, men det ble
også fortært pinnekjøtt, reinsdyr
og rakørret til forrett. Dessert og
kaffe og konjakk ble det også plass
til etter middagen
Etter å ha blitt «kastet» ut fra
Stortorvet fortsatte vi litt vestover
til Eilifs landhandel.
Allerede her hadde vi mistet noen,
men dem fant vi igjen litt senere på
ettermiddagen på en puben
politikeren på Youngstorget.
I løpet av kvelden her var det en
del som dykket litt for dypt og
oversteg tabellen slik at det var en

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.

Desember
Onsdag 4. desember kl. 19
Medlemsmøte på Holtan
Juleavslutning med gløgg
og pepperkaker
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 8. desember
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Søndag 15. desember
kl. 11-13
Badet nytt sted og tid!!!!
SANDBEKKEN BAD
Røykjsopp veien 35, Rasta
Harald Pedersen,
977 45 008.
Søndag 22. desember
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Onsdag 8. januar kl. 19
Medlemsmøte på Holtan
Geir Langeland, 934 41 102

del som fikk metningsdykk.
Har ikke hørt om noen varige
skader, så vi gleder oss til
julebordet neste år som blir
lagt utenom cupfinalehelgen.
Cupfinalen neste år er 23.
November 2014.
Hans Petter

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

