MEDLEMSAVIS FOR

OSLO SPORTSDYKKEKLUBB

Fotokurs med
Sjøtrollet Dykkerklubb

STIFTET 1976

Nr. 7 - Okt. 2009.

24. årgang

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.: Terje B. Lorentzen
Sekretær: Curt Jacobsen
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Geir Langeland
Styremdl.: Hans Petter Widerøe
Varamedl.: Jostein Stø
Varamedl.: Alise B. Olsen
Redaksjonskomité:
Curt Jacobsen og Asbjørn Arnestad
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.

Fredag 16/10 kl 18:00
på klubblokalet
1. Introduksjon
2. Teknisk: Litt blender / lukker /
brennvidde
3. Lyssetting av forskjellig type
objekter. Lysbryting, dyp og
valg av lyskilde
4. Kameravinkling: Hvordan få
rene bilder
5. Enkel komposisjonsteori
6. Et par små triks i Photoshop

Lørdag 17/10 kl 15:30
på klubblokalet
Makrodykk.
Avreise fra Drøbak havn med
Sjøtrollet.

Søndag 18/10 kl. 11:00
Vidvinkeldykk:
Avreise fra Drøbak havn med
Sjøtrollet.
Rune stiller som modell for de
som vil ha vidvinkel med dykker.
Kurset er gratis for klubbenes
medlemmer, men båtturene
betales som vanlig.

Påmelding
Som dere skjønner haster det med
påmelding siden kurset begynner
om drøye to uker,så ikke nøl med
å melde deg på til Geir.
Kontaktperson:
Geir Langeland, tlf. 934 41 102.

Lørdag kveld:
Gjennomgang av bilder og
diskusjon av hva som kan gjøres
annerledes.

MEDLEMSMØTE
ONSDAG 7. 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

Klargjøring av utstyr
for høstturen
Geir Langeland, 934 41 102

Krabbe- og fårikåltur
til Akerøya 4.-6. september 2009
Vi var tre familier som var på tur på
Akerøya denne helgen, Nina og
Harald var der da vi (Alise, Geir og
Mia) kom på fredagen og SvenErik, Rebekka og Daniel kom ned
på lørdagen. Vi var veldig heldig
med været hele helgen, Akerøya
viste seg fra sin beste side så vi
fikk dykket både lørdag og søndag
og kost oss masse. Det var deilig
og være her igjen, undertegnede
har ikke vært på Akerøya siden
tidlig i juli.

Lørdagen våknet vi til kjempeflott
vær så vi bestemte oss for og
dykke på litt utpå dagen og
Svarteskjær ble vårt mål. Vannet
var veldig brunt i overflaten, men
ikke så galt når man kom seg
under vann. Det var Harald, Geir
og Alise som dykket på lørdagen
med Sven-Erik som båtmann, så
da kunne vi bare hoppe i vannet og
svømme av gårde og bli plukket
opp der vi poppet opp. Så som
vanlig mye hummer her, både små
og store. Det første vi møtte på var

en hummer ute på vandring og litt
senere reddet vi en som hadde
satt seg fast i et garn. Trodde først
den var død, men med en gang vi
nærmet oss begynte den og
kjempe for og komme fri. Geir
hjalp den og etter litt jobb kunne vi
se den svømme av gårde, det var
dagens gode gjerning.
Etter dykket kom vi tilbake til leiren
hvor Nina hadde satt i gang
Fårikålen, som ble kokt på gass
ute i det fri. Fårikålen var helt
nydelig, stor takk til Nina som sto
for den. Vi ble både mette og late
etter måltidet. Gikk en tur med
barn på andre siden av øya for og
se om det var noe spennende der,
men ikke noe spennende å se.
Gikk over toppen tilbake, men da
ble det ganske mørkt og det ble
nesten litt skummelt å gå ned. Det
er bra vi er så pass godt kjent som
vi er, slik at det ikke ble noen uhell
på tur ned.
Nina og Harald måtte dra hjem
lørdagskvelden, mens vi andre

koste oss på øya søndagen også.
Geir og jeg dro til Tresteinene for
å dykke, men vi kunne ikke få
ankret opp båten skikkelig pga
mye dønninger så da dro vi til
Vesleøy og dykket mellom Vesleøy
og Akerøya i stedet for. Har vært
der en gang før for veldig lenge
siden, så det var gøy å prøve noe
annerledes. Vi dykket både vel og
lenge og dykket var bra med en
god del liv, fikk til og med sett en ål
og det er første gang jeg ser det
her nede. Kom også over en
fotogen havål, den var ikke redd
og lot seg fotografere flere ganger.
Etter dykket var det å pakke
sammen alt og komme seg hjem,
båten skulle også opp på henger
og kjøres til garasjen på Grorud.
Nok en sesong er over på Akerøya.
Vi er spente på hvordan neste
sesong blir etter at området har
blitt nasjonalpark, vi får bare vente
og se og håpe at det ikke blir for
store forandringer for oss.
Alise

BADET
Klubben leier Romsås Bad en til to søndager i måneden t.o.m.
april og igjen fra oktober t.o.m. desember
kl. 16-17.30.
Medlemmer gratis.
Pris gjester: Voksne/barn: 50,-/25 pr.. gang.

18/10
2. halvår: 15/11 - 13/12
Kontaktpersoner:
Derek Strachan, mob.905 07 180
Geir Langeland, mob. 934 41 102

Høsttur til Solplassen Camping
helgen 9.-11. oktober
I skrivende stund var det
fremdeles ledige plasser på
høstturen, så hvis du har
glemt å melde deg på,
har du sjansen nå!

Kontaktperson:
Geir Langeland
mob. 934 41 102

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
Onsdag 7. oktober
Medlemsmøte
på klubblokalet
Geir Langeland
934 41 102
9.-11. oktober
Høsttur til
Solplassen Camping
Geir Langeland
934 41 102
Søndag 11. oktober
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland
934 41 102

Vi gratulerer
Tore Linderoth med 50 år tirsdag
13. oktober.

Nye medlemmer:

Søndag 18. oktober
kl. 16-17.30
Badet
Derek Strachan
905 07 180
Søndag 25. oktober
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland
934 41 102

Vi har mottatt følgende
innmelding:
Martin Furholt Andersen
Dragonstien 97a,
1062 Oslo
Mob. 403 05 058
Vi ønsker det nye medlemmet
velkommen i klubben og håper
han vil delta aktivt i klubbens
aktiviteter.

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

