Sommerleir Akerøya

MEDLEMSAVIS FOR

OSLO SPORTSDYKKEKLUBB
STIFTET 1976

Nr. 5 - Juni 2010.

25.årgang

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

Akerøya har vært klubbens
sommerparadis i flere tiår. Øya er
16 km2 stor og ligger i Hvaler
kommune utenfor Asmaløy. Øya
er friareal og hekkested for ulike
fuglearter.
I tillegg til fuglene befolkes øya
av et utall sauer. Men sauer er
ålreite dyr og skal få være i fred.
Husk at det er vi som er gjester på
øya. Nytt av året er at Akerøya
inngår i Ytre Hvaler Nasjonalpark,
noe som gjør at det ikke vil bli
etablert noe leir som tidligere.
Teltene blir satt opp og tatt ned for
hvert opphold – se for øvrig * på
baksiden for begrensninger ifm
Nasjonalparken.
Det er utallige dykkemuligheter
utenfor Akerøya. Blant annet kan
vi nevne Tresteinene, Søstrene
og Svartskjær... Det er en del fisk
og mye krabber i området. I mange

år har det vært arrangert krabbetur
til øya i midten av september.
Rett øst for Akerøya ligger
Festningsholmen med Akerøya
Fort. Akerøya ble befestet første
gang rundt 1600-tallet, og fortet
ble oppført til støtte for den norske
galeiflotiljes operasjoner ut fra
Fredrikstad og langs Bohusläns
kyster og som tilfluktssted for
handelsfartøyer. Fortet ble
restaurert i 1960-årene.
Også i dag søker båtfolk
«tilflukt» ved Akerøya, og klubben
har flere ganger måttet redde
landkrabber i havsnød.
Akerøyasesongen begynner St.
Hans-helgen og avsluttes med en
grillfest i begynnelsen av august.
Det er fullt mulig å besøke øya
utenom dette tidsrommet, men da
må man ta med klubbutstyret selv.
Dette avtales med material-
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Viktig informasjon om bruken
av Akerøya og nasjonalparken
Geir Langeland, 934 41 102

Enda en Kr. Himmelfartshelg i Portør
Langhelgen 13.-16. mai dro vi igjen
ned til Portør. Det er blitt en
tradisjon at vi drar hit Kr.
Himmelfart. Vi var 21 stk som dro
nedover med stort og smått +
Carlo.
Jeg satt på med Harald så vi
kom ned ca kl 23:30 på onsdag
kveld
Da vi sto opp på torsdag så var
det bare å ”hive” i seg frokosten og
få satt ut båtene.
På det første dykket skulle vi
finne jettegryta ved Knubben hvor
vi kan svømme gjennom (Hole in
the wall). Der ledet jeg an, men
terrenget har flyttet på seg etter at
jeg var der sist, så det ble en
bomtur. På dette dykket så jeg min
eneste steinbit her nede.
Andre dykket gikk ut til høyre til
staken som ligger på sandbåen.
Det var lite fisk å se, men noen
krabber. Fredag morgen var det
ikke alle som stilte opp på
morgendykket (inntaket av GT
satte en stopper for det), men disse
kom sterkere tilbake senere på
dagen.
Første dykk fredag gikk ut til
høyre til Svartskjær. Andre dykk
denne dagen gikk ut til fyret
(plassen til Steven). Dette er en

veldig fin plass å dykke på så
lenge det er vindstille. Her kommer
det frisk vann inn, så her var det
veldig frodig, med både vegg og
kløfter.
Fredag kveld var det noen som
også hadde kveldsdykk ved
Fengsholmen. Ikke mye fiskeliv å
se her heller, men nattdykk er alltid
spennende. Lørdag morgen tok vi
nok et dykk på Knubben for å finne
”the hole in the wall”. Denne
gangen skulle jeg følge Harald,
men vi fant ikke dette nå heller,
men jeg tok turens eneste torsker,

en på 3,5 og en på 1,5 kilo.
Da vi ikke fant ”the hole in the
wall”, svømte vi retning sørøst mot
fyret, og her kom vi over den beste
plassen jeg har vært på her nede.
God sikt gjorde at vi lå på 15 - 20
meter og så bunnen på 40 meter.
Vi svømte langs vegger som endte
i kløfter med frodig vegetasjon og
mange store jettegryter - men ikke
den vi var på jakt etter.
Det var tre dykkerpar som var
på Jakt etter ”the hole in the wall”,
men det var kun ett av parene som
fant det. Det var Kjell fra Sjøtrollet

og Steven, så de var fornøyde. Vi
fikk merket stedet på GPS/
Kartplotter, så nå gleder vi oss
allerede til neste år hvor vi kan
bare hoppe rett ned til ”the hole in
the wall”.
Lørdag gikk andre dykk igjen til
Knubben. Samtidig dro Harald og
Curt ut for å fridykke. Selv om det
var kaldt i vannet, så var de uti
nesten en time.
Det siste dykket lørdag gikk ut
til høyre, til en grunne litt ut i
havgapet. Her var det også friskt
og fint å dykke. Søndag morgen
gikk siste dykk til fyret som ligger
sørøst for kubben.
Generelt for dykkingen i år var
god sikt, men lite liv i form av
matfisk.
Men det mye bergnebb og
gyltefisker, frisk tare ++++. Vi var
også veldig heldige med været.
Det var stort sett vindstille hver
dag.
Takk til Curt som var båtmann
på nesten hvert dykk. Det er veldig
deilig og bare bli plukket opp. Som
seg hør og bør var det i år også
fiskekonkurranse og den ble
vunnet av meg med torsken på 3,5
kg. Steven kom nærmest med en
steinbit på ca. 3 kg. Vi var de
eneste to som tok fisk under
dykkene våre.
Geir har allerede reservert
hytter for neste år, så meld dere på
til ham hvis dere skal være med.
Hans Petter

Grillfest Akerøya
lørdag 31. juli
Tradisjonen tro avsluttes Akerøysesongen med en formidabel
grillfest.
Menyen er ikke fastsatt og
derfor heller ikke prisen. Du må
selv ta med drikke og sannsynligvis
også tilbehør til grillmaten, men alt
dette får du greie på, når du melder
deg på.
Påmelding til
Geir Langeland, 934 41 102
geir.langeland@osdk.net
senest 18. juli

Sensommertur til Bogøyvær
Terje Lorentzen arrangerer for
åttende gang sensommertur til
Bogøyvær utenfor Frøya. Klubben
var første gang på øya påsken
1999 og bortsett fra 2008 har det
vært sensommertur dit.
Det blir avreise fra Oslo lørdag
14. august og hjemreise lørdag
21. august. Terje kommer til å
kjøre bil med henger oppover, og
det blir mulighet for å få med
utstyret og selv ta fly/båt.

Prisen er det vanskelig å si noe
om, men dyrt er det ikke. Pris på
luftfylling og båtturer er slik de
pleier å være.
Påmelding til
Terje Lorentzen
tlf. 400 99 949
terje.lorentzen@osdk.net
SNAREST!!!!

forvalter.
Alle medlemmer av OSDK kan
delta på sommerleiren. Ta gjerne
med deg venner og bekjente også,
spesielt er potensielle nye
medlemmer hjertelig velkommen!
Vær oppmerksom på at store
deler av øya (tidligere reservat)
inngår i en vernesone i den nye
nasjonalparken, og all ferdsel i
vernesonen er begrenset i
tidsrommet 15. april til 15. juli.
Det er ferskvannspumpe og
utedoer på øya. Du må ha med
deg komplett campingutstyr, som
telt, sovepose, feltkjøkken osv. på
leiren. Er du i tvil om hva som er
lurt å pakke i sekken, ta kontakt
med vår aktivitetsleder.
*) Akerøya er nå en del av «Ytre
Hvaler Nasjonalpark» noe som
betyr at alle tidligere avtaler og
sedvaner ikke lenger gjelder.
Det er opp til HVERT ENKELT
medlem å sette seg inn i de reglene
som nå gjelder. OSDK er ikke
ansvarlig for enkeltmedlemmers
handlinger, og oppfordrer
medlemmene til å følge de reglene
som nå gjelder.
For oss konkret vil dette få
innvirkninger på hvordan vi
oppfører oss:
* Telting
iht
friluftsloven.
Hensetting av telt, er gjennom
samtaler med fylkesmannens
representanter klart ulovlig, og
vil bli slått ned på.
* Fartsbegrensninger med båt
rundt Akerøya lokalt – se kart
* Ferdselsforbud på en rekke nye
steder frem til 15. juli – se kart
* Ankringsforbud enkelte steder –
se kart
* I skrivende stund er det ikke tillatt
med kompressor og lignende på
land, jobber med å få en avtale
spesielt for dette. Inntil videre
oppfordres medlemmene til å ta
med flere flasker.
* Bålbrenning på bart fjell ikke tillatt
* Dyreliv og planter er fredet
I tillegg er det en hel rekke
begrensninger som gjelder, så her
må hver enkelt være våken og

sette seg inn i det som gjelder,
klikk deg inn på linkene på
hjemmesiden vår og forstå det
som står der – bøtenivået for
overtredelser er kjent for å være
høyt.
Dykkerutstyr er en selvfølge, de
ulike dykketurene planlegges av
deltakerne på leiren etter hvert.
Klubbens båter vil ligge fortøyd
ved Brattestø når ingen er på øya.
Ring derfor aktivitetsleder eller
materialforvalter før du reiser
nedover for å få nøkler til båtene.
Adkomst
For å komme til Akerøya kjører du
først til Fredrikstad. Der tar du
veien mot Hvaler. Følg deretter
veien videre til Asmaløy og finn
avkjøringen til Brattestø.
Kjør helt ned til brygga. Du kan
legge igjen bagasjen der, men
parkering må gjøres på
parkeringsplassen som ligger på
venstre side litt etter avkjøringen.
Det er fint om du ringer
kontaktperson før du drar
hjemmefra og ringer igjen når du
er klar til å bli hentet på Brattestø.
Priser
Oppdatert prisliste ligger i båt-/
pressekassen.
Båtkjøring
Husk promillegrense på sjøen: 0,8.
Viktige telefonnumre:
Geir Langeland, tlf. 934 41 102
Derek Strachan, tlf. 905 07 180
Harald Pedersen, tlf. 977 45 008
Vi ønsker deg velkommen til
opplevelser ute i det fri med mange
fine dykk.
God sommer!

Vi gratulerer
Vår aktivitetsleder og mangeårige
medlem, Geir Langeland, fyller 40
år 4. juli. Vi ønsker ham en riktig fin
dag!

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.

Juni/juli/august
Onsdag 2. juni kl. 19
MEDLEMSMØTE (se forsiden)
på klubblokalet
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 13. juni
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102
Lørdag 19. juni
St. Hans-feiring Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102
Søndag 27. juni
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb
Geir Langeland, 934 41 102
16. juli - 1. august
Sommerleir Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102
Lørdag 31. juli
Grillfest Akerøya
Geir Langeland, 934 41 102
14.-21. august
Sensommertur til Bogøyvær
Terje Lorentzen, 400 39 949
Sjøtrollet har søndagsdykk
2. og 4.søndag også i juli og
august.
OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

