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Mange av oss har lenge pratet om
å ta en tur til Klaretjern, men enn så
lenge har det blitt med snakken.
Nå prøver Sjøtrollet å få til en tur
dit, så nå har vi muligheten
- kanskje kombinert med en
handletur til Sverige?
Harald er foreløpig eneste
som har meldt sin interesse fra
OSDK, så ring ham om også du har
lyst å være med!
Harald Pedersen
tlf. 977 45 008
På grunn av manglende påmelding
måtte vi dessverre avlyse høstturen
til Solplassen Camping ved Stavern
3.-5. oktober, men vi prøver en gang til.
Ta kontakt med
Duy Hoang, tlf. 971 11 577 eller
Harald Pedersen, tlf. 977 45 088
hvis du har lyst på en helgetur litt
senere på høsten.

HUSK MEDLEMSMØTET
onsdag 1. oktober kl. 19
på klubblokalet

Saltstraumen ”express”

Siden den etter hvert så
tradisjonsrike Bogøyvær turen i år
ble innstilt pga. familieforøkelse
begynte en intens diskusjon blant
klubbens medlemmer om en
alternativ tur.
De av oss som har vært aktive
på Akerøya i sommer har hatt til
dels fin dykking med brukbar sikt,
og jevnt bra med liv. Vi har hatt
vrakdykk, dyp-, natt-, foto-, alge-,
og fangst dykk, samt mange
vanlige kose dykk. En ting har
manglet - skikkelige strømdykk.
De fleste i klubben har heller aldri
dykket nord for Bogøyvær, og da
ble jo valget enkelt – Saltstraumen.
Etter en lengre debatt på mail,
ble helgen bestemt, og tilslutt ble
det Steven, Harald, Cato og
undertegnede, Geir som dro
nordover en onsdags ettermiddag
til Bodø, med henting av minibuss
der som tok oss direkte til
dykkersenteret, ved Tuv, rett ved
selve straumen.. Siden vi var
kommet til Saltstraumen for å
dykke var vi mer opptatt av utsikten
og vannet enn overnattingsfasilitetene, noe som sikkert var
like greit siden vi overnattet i en ett

roms leilighet med 2 køyesenger,
pinnestoler og et enkelt bord.
Sikten i vannet var upåklagelig
fra brygga, og vi la fort merke til
den intense strømmen i sundet
med stortare som vokste på
bryggestolpene, og virvler rundt
båter som lå fortøyd – lovende.
Torsdagen skulle vi i vannet, og
ble godt briefet av senterets
dykkeleder Fredrik, samt vår guide
Johnny som skulle vurdere våre
ferdigheter før vi ble sluppet ut i
den hissige strømmen. Dykket
forløp forholdsvis rolig, vi så 5 flotte
steinbiter, 3 av dem på hvit
sandbunn med en meters avstand.
Tidspunktet i vannet var godt valgt,
så det var moderat strøm, og alle
følte seg litt ”snytt” var dette alt?
Listen senere ble derfor løftet med
et dykk til ”oksbåsen”. Her skjønte
alle at kreftene var anseelige, for
ikke å si fryktelige. De første
minuttene gikk greit unna, så møtte
vi ”veggen” idet vi skulle rundt et
hjørne i en voldsom motstrøm på
rundt 20m. De flest hang fast i
klaser med blåskjell eller en liten
tarebit. Etter å ha rundet hjørnet
fikk vi et flott rolig parti, med ganske

stille vann. 30m lenger bort ble alt
ganske kaotisk, motstrømmen ble
til en flott medstrøm, faktisk så
flott at boblene gikk fortere enn
oss, og også med store forskjeller
i hastigheter på de forskjellige
dykkerene. Exit etter dykket var
høyst varierende, og hastigheten
i vannet medførte at vi kom opp et
par hundre meter unna hverandre.
Turistene på land ble rimelig
overasket over dykkerne som
dukket opp i overflaten, og
kameraene deres ble brukt flittig.
Dykkingen i Saltstraumen er

veldig variert, sikten varierte en
del mens vi var der – i mars ryktes
den å være opp mot 50m…
Vekstforholdene i strømmen må
imidlertidig være fantastisk – alle
veggene var dekket av anemoner,
sjønelliker, dødmannsfingre, tare
osv. Seistimene var utallige, og
torsk var det rikelig med. Harald så
også ei kveite, noe som ikke er
daglig kost i dykkerkretser.
Dykkingen lenger inne i fjorden er
mer uavhengig av tidevannet, og
vi hadde to flotte dykk her også, et
mye mer rolig driftdykk, hvor vi
virkelig fikk følelsen av å sveve.
Høydepunktet på turen må vel
likevel sies å være de to dykkene
vi hadde i Sundstraumen som
danner det andre utløpet fra
Saltenfjorden i tillegg til selve
Saltstraumen. Sundet her er mye
smalere, og begrenset til rundt 30m
dybde. Nitidig planlegging av
tidevannet gjorde at vi hadde to
perfekte dykk her. Veggene var
dekket av et kontinuerlig teppe av
sjøanemoner og nelliker. Taren

var tettere, og fiskelivet rikere, og
sikten var veldig god. På det
smaleste var denne undervannskløften et par meter, med rikelig
med formasjoner, og jettegryter
underveis. Etter å ha drevet
nedover kløften kunne man ”hoppe
av strømmen”, svømme inn i ei
bakevje og jobbe seg opp i kløften
igjen og ta turen en gang til. De av

oss som hadde luft nok, fikk gjøre
dette både to og tre ganger.
Skal du dykke i Saltstraumen
må du være innstilt på å følge
tidevannet – en dag var vi i vannet
kl 07.00, med siste dykket langt på
ettermiddagen
Vi opplevde Saltstraumen
Dykkersenter v/Fredrik som
velorganisert og veldrevet. De
hadde en moderne båt, og rikelig
med utstyr for de som trengte det.
Fasit for vår del ble en våt tørrdrakt,
og et undervannshus som kunne
ha blitt brukt til akvarium. Det ble 8
dykk på oss hver på tre dager, og
vi ble akkurat klarert av
dykkecomputeren for å fly etter 24
timer.
Slitne og vel fornøyde landet vi
på Gardermoen på søndagen.
Tankene begynte allerede å
vandre – Kongekrabbe dykk i
Kirkenes? Tingvellur på Island?
To timer i fly er vel bedre enn
10timer i bil til Vestlandet?
Geir – ”Finnmarkingen”

Årets krabbetur

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 Duy
Hoang, mob. 971 11 577 om
tid og sted.
Ring også aktivitetsleder/
dykkeleder om eventuelle spesielle ønsker eller forslag.

Oktober

Det var ikke mange som tok turen
til Hvaler for å plukke krabber i år
og med tanke på krabbefangsten
gikk de ikke glipp av noe.
Men nå går det jo an å kose seg
uten fangst, spesielt når man har
kjøpt inn til å lage fårikål, og ikke
minst når Harald har med en flaske
dansk Jubilæumsakvavit.
Været var upåklagelig, men
soveposen min viste seg å egne
seg best til en utetemperatur på
20+. Nattetemperaturen var nok
ikke mer en 5-10 grader.
Vanntemperaturen derimot, var
ifølge dykkerne vår - Jostein og
Harald - svært behagelig. 17
grader på 20 meter og 12 i
overflaten.
Det ble bare et dykk på lørdagen
og et på søndagen.
Lørdagens dykk gikk til
Tresteinene, hvor Harald og
Jostein ble kastet i vannet på
sørvestsiden av skjæret og svømte
seg frem til fyret og ut til
undervannsskjæret på østsiden.
En hel time gikk med til dette dykket
og det var vist ikke bortkastet.
Mange krabber ble det ikke med
de ble nå med inn til leiren.
Natten tilbragte de hengende i
fangstnettene under vann fra
brygga, men de slapp med
skrekken, for de fikk friheten sin
tilbakesøndag.
Turen gikk til Albatross ved

Søndre Søster. Dykket her var
også vellykket..
Før vi dro fra leiren pakket vi
likegjerne ned tingene vår og slapp
dermed å ta turen innom Akerøya
når vi skulle hjemover etter
dykket.Tilbaketuren gikk dermed
forbi Strømtangen Fyr inn til
Tangen, hvor bilene sto.
Klokken ble rundt 10 om
kvelden før vi sjekket inn hjemme
i henholdsvis Drammen, Nittedal
og Oslo.
Takk for en koselig tur!
Curt

Onsdag 1. oktober kl.19
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
(se annonsen på forsiden)
Duy Hoang, 971 11 577
Helgen 3.-5. oktober
YSTSTAVERN
HØSTTURVTIL
A L
Duy Hoang, 971 11 577
Lørdag 4. oktober
KLARETJERN
Tur med Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577
Søndag 12. oktober
DYKKING m. Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577
Søndag 26. oktober
DYKKING m. Sjøtrollet
Duy Hoang, 971 11 577

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

