
 
 

 
 NR.75*JAN.-MARS* 2003*ÅRGANG 11*OPPLAG 60 + E-mail 

 
- Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb holder ut i sprengkulda: 

Denne Blekka og mye annet kan du også lese i farger på vår hjemmeside: 
www.lokalsport.com/tndk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekka-info: 
 
Postadresse:  ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 52, 3138 Skallestad 
Telefon:  Redaktør : Jon Bruu, tlf :  

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    jon.bru@siv.no  
Blekkeredaksjonen for dette nummer av trykksaken har bestått av Jon Bruu & Dag  Deberitz. 
For stoff rett til neste ”Blekka”:  Jon Bruu, Tømmerholtåsen 3, 3140 Borgheim eller E-mail. 
Gi beskjed til Jon, Aarstein eller Dag  om du vil ha Blekka på Internett i farger!!

(Hvis du da ikke allerede er så heldig at du får nettopp det!) 
Frist for stoff til neste Blekke i 2003: 10. mars 2003.   
Utgivelse av neste Blekke: 20. mars 2003. 
Send gjerne stoffet (også bilder)  på diskett eller E – mail skrevet i Word-format.    
Vi tar selvsagt mot stoff på annen måte også og for at vi skal få en Blekke som gjenspeiler våre 
aktiviteter er vi helt avhengig av stoff fra DEG. Skriv da vel! Redacteur-Jon 

Dette nummer av Blekka er redigert av Dag Deberitz i Jons utlednighetsfravær. 

 

http://www.lokalsport.com/tndk
mailto:jon.bru@siv.no
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Her har dere første Blekka i det nye dykke-året 
2003 fra Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb.  
 
Legg først merke til innkallingen til årsmøtet som er 
den 17. februar. Møt opp og vær med på å forme 
klubben framover.  
Vår utmerkede sekretær Årstein har i denne 
nummeret av Blekka laget noe statistikk som 
dessverre viser at dykkeaktiviteten har gått nedover 
bare siden 2001! Ganske drastisk også spør du oss! 
Og vi kan ikke skylle på været heller! Klubben 
trenger nye medlemmer for å kunne holde aktivitet 
og økonomi oppe,- så vet du om noen venner eller 
bekjente som er interessert så ikke nøl med å gi oss 
beskjed slik at vi kan sende ut informasjon. Det er 
Aarstein som da kontaktes på et av følgende #:  
Priv.: 33046888  , mobil 99721547, avigulf@start.no 
 
Det nye styret får etter valget en stor oppgave: 
Nemlig å arbeide for å snu denne trenden som etter 
sigende også er fremherskende i de fleste andre 
klubber vi pleier å sammenligne oss med. Som de 
fleste vet samarbeider vi ofte med andre klubber 
som f.eks Drammen Dykkeklubb om turer etc. 
Videre har vi som dere ser på terminlisten satt opp 
felles medlemsmøter med Færder DK og Vestfold 
DK. Jeg håper dere alle vil benytte dere mer av 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb i det nye året! 

Dag, Dykk-o-fon: 922 35777, mail: d-deber@online.no.   

Klubbnytt/ledern’s  hjørne:

 

mailto:avigulf@start.no
mailto:d-deber@online.no
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Tønsberg 13.1.2003 

Innkalling til Årsmøte
 
 
Årsmøte i Tjøme og Nøtterøy Dykkek
i kantina i 2.etg på ”Longtraders-byg
Inngang A (mot Nedre Langgt.) 
Årsmøtet starter kl 1900. 
Saker som ønskes fremmet på Årsmø
3.februar 
 
 
Her ser du hva våre lover sier om Årsm
 
§ 12 Årsmøtets oppgaver 
12.1 
1 Behandle lagets årsmelding. 
 
2 Behandle lagets regnskap i revid
 
3 Behandle innkomne forslag. 
 
4 Fastsette kontingent. 
 
5 Vedta lagets budsjett. 
 
6 Bestemme lagets organisasjon. (
  
7 Velge:  

a) Leder, nestleder, sekretær og 
b)  3 styremedlemmer og 3 varam
c)  2 revisorer 
d)  Representant til idrettens kon
e)  Representanter til ting og mø
f)  3 medlemmer til valgkomitee

 
Sakspapirene skal være tilgjengelig for 
styret, for å få papirene oversendt. Saks
 
 
 
for styret 
 
T.Kamfjord 

 

 

 17.februar 2003 

lubb avholdes mandag 17. februar 2003,  
get”, Fjordgt. 13,  3126 Tønsberg.  

tet, må være styret i hende senest mandag 

øte. 

ert stand. 

jamfør § 15 ) 

kasserer 
edlemmer 

taktutvalg 
ter i de organisasjoner lager er tilsluttet 
n 

medlemmene, en uke før årsmøtet. Ta kontakt med 
papirene vil også bli publisert på WEB. 
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”BOUNCE-DIVING” - Et must for alle ”tec-dykkere”?. 
 

En litt fuktig dag i august, les regn, tøffet M/S Steinbiten utover på en 
av sine mange dykketurer. 
Nye dykkere, nytt utstyr og nye opplevelser var lastet ombord. 
Turen gikk til Busteinsund.  Klappa til land på lille Bustein (østre), 
nord i sundet er det en liten bukt hvor du kommer intil fjellsiden med 
stor båt. 
Her ligger du i le også for både nord og sønnavind. 
Velger du her å svømme ut av denne bukten og langs land nordover 
mot nordspissen av lille Bustein vil du få et greit dykk. 
Du kommer ned på 20-25 meter der fjellside går over i gjørme (sand) 
og nesten helt på nordspissen er det mange store steiner og kløfter som 
huser noen av havets delikatesser. 
 
Min dykkepartner for anledningen hadde episoden fra annen 
dykkeopplevelse nevnt i denne Blekke friskt i minne. 
Han hadde nå kjøpt seg sitt eget duppeutstyr, pent brukt av en som 
uforståelig nok heller ville ha seg motorsykkel. ( tør jeg foreslå begge 
deler ?) 
Litt sånn army-dykker denne selgeren så utstyret innebar både pony 
og octopus i hytt og pine. 
Alt skulle være sort og en stor Scandinavian vingvest med integrert 
bly. 
Etter å ha rigga oss opp og brukt ca en ½ time på å bli enige om 
hvordan vi skulle feste blyet i vesten bar det uti. 
Det er ca 3 meter dypt der båten ligger og glimrende for litt utrenede. 
Min dykkepartner spant og spant der han fløt som en dupp og ikke 
helt skjønte hvorfor han ikke kom seg under vann. 
Løsningen åpenbarte seg når overflate-beredskapen vifta med armene 
og påstod det lå to blylommer på bunn under båten. 
En ting er klart, det er vanskelig og også litt slitsomt å prøve å dytte 
10 kg bly på plass i en vest når du liksom skal være vektløs. 
Blyet satt fast og vi svevde vektløse ut i sundet for så å dreie av 
nordover. 
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Jeg liker å dra svakt høyre, her t
meter. Her er det en liten dyp hu
Vær obs på at det er leirebunn i
handa så blir plutselig alt grått. 
dirre i spydet . 
Langs fjellet nordover er det lit 
dette, ca 20-25 meter. Tec-diver
og ble mer og mer fornøyd med
Helt på nord-spissen lå det en g
(En 8 fot jolle med 4 hk Evinrud
En stor 3-kantet stein er minst li
masse plass under denne. Her er
rundt denne også. 
Skal du sikre deg en grillaften s
Jeg liker å tilbringe litt tid på 10
egen norm for langsom oppstign
sikkerhetsmargin. 
Lå og padla på 8 meter og hadd
Min tec-kollega var også ivrig o
større enn en kaffekopp. 
Så mens vi svømte over en sand
blylomme som han hadde liggen
rått tenkte han. 
Det neste som fasinerte min kol
pipe. 
Det neste som fasinerte min kol
Egentlig litt fasinerende å se så 
med 5 kg bly short. 
Hvorfor dette gikk bra kan vel s
ligget en tid på grunt vann slik a
forhånd. 
Er også ute etter å høre om andr
diving på denne måten.. 
PS: intet ubehag på min kollega
Han har også dykket etter dette.
 
Jon Bruu    
reffer du på fjell og følg dette til 23 
le som svært ofte huser steinbit. 

 hula slik at hvis du skal inn der med 
Kan ofte gi bekymring når det slutter å 

overheng slik at fisk ofte står under 
en bak meg suste rundt på egen hånd 
 utstyret. 
ang et vrak på 16 meters dybde. 
e) dette er borte nå. 
ke stor som MS/Steinbiten og det er 
 det spennende, mange store steiner 

å er dette stedet. 
 meter’n før jeg avslutter dykket, min 
ing og en liten ekstra 

e vel holdt på med dette i 5-7 minutter. 
pptatt med å kikke under alt som var 

slette så min tec-kollega akkurat sånn 
de i sanden under seg, Dette var da 

lega var at computeren hans begynte å 

lega var hva han gjorde på overflaten. 
iherdige forsøk på å gjøre seg negativ 

kyldes at vi i tiden før dykket hadde 
t kroppen hadde fått utlignet en del på 

e Tec-dykkere har bedrevet Bounce-

 etter dette stuntet. 
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Over: Jon Bruu som dykkeleder på M/S Steinbiten.  
 

NATTDYKK I LÅNTE KLÆR. 
 
Gutta boys, dvs. jeg og min dykkepartner som for kort tid siden hadde 
tatt lappen og var vel akkurat ferdig med kval-dykka, -ville prøve 
nattdykking. 
Ingen andre hadde denne spontane mulighet til å bestemme seg for 
dykking (på ca 15 min varsel) slik at det ble lagt opp til ”gutta på 
skjæret”- tur. 
 
Skjæret var her campingplassen på  Tjøme og det var vel ut på høsten 
så vi var kvitt innpåslitne campingturister. 
Siden vi ikke hadde noen annen overflateberedskap enn en litt sliten 
Ford så tok jeg med meg noen knekklyspinner med meg. 
Vi svømte ut og raste ned på dypet ganske raskt. 
Et ganske fint triks var å ta mellomlina og vinde den fast i bunn på 10 
meter der vi skulle opp, i denne festet jeg også 2 knekklys. 
(forts. neste side) 
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Det er meget skrått her slik at når vi nå svømte nordover så var vi klar 
over at når vi snudde så var det bare å gå opp til 10 meter og følge det 
tilbake. Da måtte vi treffe på ”lyset” og komme oss opp der vi ville. 
Dykket gikk greit, min kollega i lånte klær, oppsatt i mitt ”utrangerte 
utstyr” sleit litt i og med at han var for kort for tørr-drakta. 
Svømmeføttene var vel heller ikke helt beregnet for dette de heller. 
 
På slutten av dykket så ble han plutselig hengende litt etter så jeg roet 
tempoet og fortsatte litt til. 
Jeg snudde meg å så at han nå var langt borte og ikke så ut til å 
komme nærmere. 
 Det var hel møtkt og det eneste jeg så var en lommelykt som viftet i 
alle retninger. 
Det er ingen veg tilbake så jeg svømmer mot min kollega og finner 
ham i en ganske sørgelig forfatning. 
Den lånte drakten som han var ca 20 cm for kort for, les drakta var alt 
for lang,- og var under dykket blitt ganske skrukkete rundt knærne. 
Han hadde her fått ganske mye luft i beina, noe som gjorde at 
skrukkene rettet seg ut og begge svømmeføttene hadde falt av. 
Der hang han opp ned på 12 meter og hadde dumpet all luft som ville 
ut av drakta. 
2 meter under han lå 2 svømmeføtter pent og pyntelig på bunnen. 
Gutten kom ikke av flekken uansett hva han gjorde. 
En ting er sikkert, det er plundrete å ta på andre svømmeføttene under 
vann midt på svarte natta. 
Ellers gir slike dykk ganske fine kick når det er mye morild i fjorden. 
Det ryktes om en dykker som var ivrig på kjøpemarkedet etter 
nattdykket. 
Jon Bruu 

 

 

 

 

 

 

KOMPRESSOREN VÅR PÅ ”LOGGEN”/ 
KYSTKULTURSENTERET PÅ TEIE  UBÅTSTASJON I 
TØNSBERG VIL VENTELIG VÆRE OPERATIV I SLUTTEN
AV JANUAR/BEGYNNELSEN AV FEBRUAR 2003. 

Forsikringsselskapet har godkjent reparasjonen, vi har betalt 
egenandel på forsikringen og delene er bestilt.  

Dere får beskjed straks pressa på ”Loggen” blir operativ igjen.    Dag. 



 Pris pr. tur for medlemmer 
er kroner 75,-, for ikke-
medlemmer kr 100,-Hilsen  
Terminliste 1. halvår 2003:      8    
Turer med M/S Steinbiten er også åpne for ikke-
medlemmer!Avgang fra Kjøpmannskjær, v/brannbåten kl. 10:00 
turdagen ! Meld deg på til oppsatt båtfører  før kl. 18.00 dagen 
før. Se telefonnummer til aktuell båtfører nedenfor. 

T

 

Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader  
Januar 
2003 

Steinbiten er innefrosset. Vi setter derfor ikke opp turer før 18. januar ! 

Vi minner også om svømmehalltrening i Tønsberg Svømmehall fra 19.30-21.00 hver fredag! 
Man. 13. jan. Styremøte 19.00   I Smartnets møterom.  
Lør. 18. jan. Tur m/Steinbiten John Reidar   Trygve   
Søn. 26. 
jan. 

Tur m/Steinbiten Aarstein Per Arne  

Febr. 2003         
 Lørd . 1. febr. Tur m/Steinbiten Jon Magne B.  
Søn. 9. febr. Tur m/Steinbiten Aarstein Dag  
Tors. 13. febr. Medlemsmøte 19.00 Fellesmøte for TNDK, Færder DK og 

Vestfold DK. Mer info kommer! 
I Ferders DK’s lokaler 

Ollebukta 
Lørd. 15. febr Tur m/Steinbiten Trygve Leif Gunnar   
Manag 17. 
februar 

Årsmøte 19.00   I Smartnet kantine på 
Korten  

Sønd. 23. feb. Tur m/Steinbiten Jon Per Arne   
Mars 2003         
Lør. 1. mars Tur m/Steinbiten Aarstein Leif Gunnar   
Søn. 9. mars Tur m/Steinbiten Dag Magne B.   
Lør. 15. mars Tur m/Steinbiten Jon Per Arne   
Søn. 23. mars Tur m/Steinbiten John Reidar Leif Gunnar   
Man.24. mars Styremøte 19.00  I Smartnets møterom  
Tors. 27 mars Medlemsmøte 

19.00 
Fellesmøte for TNDK, Færder DK og 

Vestfold DK. Mer info kommer! 
I Ferders DK’s lokaler 

Ollebukta 

Lør. 29. mars Tur m/Steinbiten Aarstein Trygve   
April 2003       
Søn. 6. april Tur m/Steinbiten Jon Dag   
Lør. 12. april Tur m/Steinbiten Leif Gunnar Per Arne  
Man. 14. april Styremøte 19.00   I Smartnets møterom   
Søn. 20. april Tur m/Steinbiten John Reidar Magne B. Mer  Påskedykking planl. 
Tors.24. april Medlemsmøte 19.00 Fellesmøte for TNDK, Færder DK og 

Vestfold DK. Mer info kommer! 
I Ferders DK’s lokaler 

Ollebukta 
Lør. 26. april Tur m/Steinbiten Trygve Per Arne   
Mai 3003         
Torsd. 1. mai Tur m/Steinbiten Aarsten Dag Steinbitfangst!! 
Lør. 10. mai Tur m/Steinbiten Jon Magne B. SIKKERHETSØVELSE  
Søn. 18.  mai Tur m/Steinbiten Leif Gunnar John Reidar   
Tirs. 20. mai Styremøte 19.00   I Smartnets møterom, 
Lør. 24. mai Tur m/Steinbiten Trygve Per Arne   

Terminlisten fortsettes på neste side 

for Tur- og møtekomitéen i 
jøme og Nøtterøy DK: 
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Terminliste for Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb forsetter:… 
Tors. 29. mai Avgang for tur ”Høye Nord og Ned 2003 til Berlevåg og Honningsvåg. Jfr. Info. 
Juni 2003         
Søn. 1. juni Tur m/Steinbiten Aarstein Trygve   
Fred.6. juni - 
Mand  9. juni 

Tur m/Steinbiten til 
Drøbak 

Leif Gunnar leder tur til våre venner i Drøbak Båtforenings 
Dykkergruppe. Stortur m/ sosial dykking! Mer info kommer!

Søn. 15. juni Tur m/Steinbiten John Reidar Per Arne   
Fred. 20. juni- mand. 23. juni St. Hans-dykketur med Steinbiten. Mer informasjon kommer 
Ons. 25. juni Styremøte 19.00   I Smartnets møterom   
Lør. 28. juni Tur m/Steinbiten Trygve Aarstein   

Etter ønske har Øyvind Storstein bedt seg foreløpig fritatt for jobben som 
båtansvarlig, dykkeleder og båtfører på klubbturene fremover. Jon Bruu 
har påtatt seg vervet som båtansvarlig etter Øyvind.  Båtførere og 
dykkeledere er satt opp fram til og med juni 2003.  Skulle det være dager 
som ikke passer for deg som er satt opp så forsøk å ringe en av de andre og 
avtal avløsning/bytte slik at det aldri blir ”tomt” for disse viktige oppgaver. 
Heng lista opp på kjøleskapet!  Det er også under planlegging gourmet-
helg/aften i april eller mai! 

Klubbens ”DYKKO-FON”= +47 922 35777 om du ønsker info!    

Båtførere Steinbiten        E-mailadresser: Tlf Mobil 

Dag Deberitz                     d-deber@online.no  33330303 92235777 
Leif Gunnar Einmo            lge@lokalsport.com  33399986 90100263 
John Reidar Johnsgård       jrhohnsg@broadpark.no  33314199 92233666 
Trygve Kamfjord                trygve.kamfjord@smartnet.as 33320336 91714215 
Aarstein Vigulf                   avigulf@start.no  33046888 99721547 
Jon Bruu                             jon.bruu@siv.no   33386188 90646819 

   
Dykkeledere                     E.mailadresser: Tlf Mobil 
Dag Deberitz                      d-deber@online.no 33330303 92235777 
Leif Gunnar Einmo           lge@lokalsport.com 33399986 90100263 
John Reidar Johnsgård       jrjohnsg@broadpark.no  33314199 92233666 
Trygve Kamfjord                trygve.kamfjord@smartnet.as  33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen          perarne.k@c2i.net  33323699 92212714 
Magne Bertelsen                 magne.bertelsen@simrad.no  33362080 91304242 

 

 

mailto:d-deber@online.no
mailto:lge@lokalsport.com
mailto:jrhohnsg@broadpark.no
mailto:trygve.kamfjord@smartnet.as
mailto:avigulf@start.no
mailto:jon.bruu@siv.no
mailto:d-deber@online.no
mailto:lge@lokalsport.com
mailto:jrjohnsg@broadpark.no
mailto:trygve.kamfjord@smartnet.as
mailto:perarne.k@c2i.net
mailto:magne.bertelsen@simrad.no
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Hei alle medlemmer av Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb: 

Fuktig tilbud fra BLADET  DYKKING til alle medlemmer av NDF: 
 
Det du gjør er å gå inn på www.dykking.no.   
Klikk på ”abonnement” og fyll ut rubrikkene. 
 
Hvis du ikke velger ”plakat”, men tar kontakt med hvem som 
helst i styret i klubben så får du det HEMMELIGE KODEORDET. 
 
I rubrikken for land skriver du NDF MEDLEM og det hemmelige 
kodeordet. 
 
Trykker du da på send så vil du få 6 nr av dykking for 179,- kr. 
 
Hvis du ikke benytter deg av det HEMMELIGE KODEORDET, 
vil du måtte betale 239 kr for de samme 6 nr. 
 
ALTSÅ: ENKEL MÅTE Å SPARE 60 SPENN PÅ. 
 
PS: Du er også som nytt abonnementsmedlem med på den faste 
halvårlige trekningen av en dykkereise for deg til Sharm eller 
Gozo. 
 
Har du ikke Internet, kan du også få kodeordet av en i styret og 
selv ringe Kai Garseg i ”Dykking” og bestille abonnementet der. 
Telefonnummeret dit er 330.50568. 

JON BRUU,- BLEKKA-REDAKTØR 

 

 

 

http://www.dykking.no/
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KLUBBDYKK FRA TURER MED STEINBITEN 

 
  2001 2002 

MND. ANT. DYKK ANT. DYKK 
januar 0 0 
februar 7 0 
mars 14 8 
april 28 22 
mai 48 20 
juni 46 13 
juli 44 0 

august 16 13 
september 78 46 

oktober 0 8 
november 4 0 
desember 0 0 

     
TOT. 285 130 

ANT. KLUBBDYKK FRA STEINBITEN
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Kilde: Felleslogg, Dykkelederperm i Steinbiten. 
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DYKKETURER MED STEINBITEN 2002 
 

MND. ANTALL TURER ANT. DYKKERE 
januar 0 0 
februar 0 0 
mars 2 8 
april 3 18 
mai 4 18 
juni 2 10 
juli 0 0 

august 3 13 
september 7 37 

oktober 2 8 
november 0 0 
desember 0 0 

     
TOT. 23 112 
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Kilde: Kassabok, Steinbiten. 
 
 
 
 
 

Bli med og snu den negative dykkeraktiviteten vi kan lese 
av statistikken over! Ta med family’n bli med på turene og 
i svømmehallen på fredagene. Møt opp på medlemsmøtene 
du finner på den vedlagte terminlisten og vurder også vår 
storsatsing nordover i mai/juni: ”Høye Nord og Ned” ! 



 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb

3

Den andre Internasjonale Berle
”Høye Nord og Ned” som går a
Ber herved om uforpliktend
dykkere som har lyst og anl
Kjøring med komfortabel 9 seters Ford T

Nybergsund og inn i Sverige direkte til H

Bru og Berlevåg. God bagasjeplass har vi

Berlevåg. (;oD) Dykking for å kikke på ru

Hansen og våre andre våre venner i Ishav

eller 5. juni tøffer vi av gårde med Hurtig

der vi entrer M/S Ole K. Sara som våre a

har chartret for Pinsen. Her har vi bestilt

Magerøya venter oss her: Klart vann, top

skapninger, og en enormt fin dykker-gjen

forblir noenlunde uforandret fra i år, -  v

bil-/fergefrakt T/R (ved 5 deltakere), sam

dykkerpakke i hele pinsen med Ole K Sar

forsøker vi å få til dykking i Bodø og Nar

kan det bli mange om beinet. Meld din uf

re informasjon.  Dag Deberitz, d-debvide
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 inviterer til: 
våg-Nordkapp-ekspedisjonen 
v stabelen ca.29.mai til 13. juni. 
e tilbakemelding fra djerve 
edning til å være med: 
ransit fra Tønsberg via Drammen/Oslo over 

apparanda/Tornio,- Rovanjemi og opp til Tana 

 også. Komfortabel HV-innkvartering igjen i 

sserkrabber og vrak sammen med Arnt E. 

ets Dykkerklubb i Berlevågtraktene. Den 4. 

ruta på kvelden fra Berlevåg til Honningsvåg 

ndre nordlige venner i Nordkapp Dykkerklubb 

 fullpensjon. Fantastisk dykking rundt hele 

p dykketerreng, fine UV-farger, underlige 

g! Dette blir et spleiselag, som, -  hvis prisene 

il komme på om lag 1300,- - 1.400,- pr. person i 

t ca 2.200,-2500,- pr. person i fullpensjon med 

a og Nordkapp Dykkerklubb. På hjemveien 

vik,- avhengi av deltakernes interesser. Her 

orpliktende  interesse allerede nå og vær sikret 

er@online.no , tlf 922 35777. 
 

 

Til venstre: 
”Konge-
krabbehår.”
Til høyre 
en meget 
skjelden 
gjest: Blue 
Kingcrab. 
Foto:  
Dag 
Deberitz og
Arnt Eirik 
Hansen.

mailto:d-deber@online.no
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Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb hadde i 2002 56 medlemmer.  
Aarstein Vigulf er et av dem, - han er klubbens sekretær og han vil 
du ofte møte på dykketurene våre som båtfører eller med-dykker: 
Vi har bestemt oss for å ”kikke litt bak maska hans”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørsmål:  

Her er Årstein 
Vigulf  på vei opp 
dykkeleideren på 
Steinbiten etter nok 
et vellykket dykk i 
Tjøme-
Skjærgården. La 
erfarne båtførere 
og dykkeledere ta 
deg ut til de beste 
dykkeplassene i 
Ytre Oslofjord! 
Vi kjører turer 
minst ukentlig året 
rundt! Se 
terminlisten! 
Foto: © 
Dag Deberitz 

Hvordan oppsto din dykkerinteresse og når begynte du å dykke? 
[Aarstein Vigulf] - Jeg har alltid vært interessert i vann og vannsport etter 
at jeg flyttet til Nøtterøy fra Ålesund i 1980 (er jo Vannmann).  Har en 
fetter fra Voss i Hordaland som for noen år siden var aktiv dykker, og 
som faktisk har vært med på Tjømetreffen flere ganger tidlig på 90- tallet 
som inspirerte meg. Jeg laget en særoppgave om dykking på 
videregående skole en gang, hvor jeg "gravde meg ned" i detaljene og 
fikk mer og mer lyst til å ta kurs. Kurset tok jeg først i sept. 1996, og det 
var tilfeldig at det ble CMAS.  Hittil har det blitt 201 dykk.   
Hva er det beste ved dykkeaktiviteten? 
[Aarstein Vigulf] Det beste nå er vel det sosiale og jakten etter steinbit 
om våren. Nye gode dykkeplasser er alltid spennende. 
I starten var det vel nysgjerrigheten om den nye verden under vann. 
Fortell litt om din beste dykkeopplevelse: 
[Aarstein Vigulf] I Norge må det vel være det spesielle Lyngstøylvatnet i 
Norangsdalen på Sunnmøre. Jeg og 2 kamerater var der i slutten av mai  
i 2002 og det må bare oppleves. Det er faktisk mitt første 
ferskvannsdykk. Det var da temmelig nøyaktig 22 år siden jeg første 
gang besøkte stedet, dog ikke som dykker men "fisker".  I utlandet må  
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det vel bli dykkene på " Thistlegorm" i Rødehavet høsten 2000. Dette er 
jo blant verdens mest spektakulære vrak, men også det mest besøkte 
også etter hvert. Da vi var der var det ca. 15 båter med snitt 15 dykkere 
som besøkte vraket. Det spesielle var også sikten som faktisk var nesten 
like bra inne i vraket som utenfor, selv etter at x- ant. hadde vært der. 
Har du noen direkte negative opplevelser i så måte? 
[Aarstein Vigulf] Ikke noe annet enn noen ganger "hodepine" etter 
dykket.  Det kommer mest sannsynlig av slurvete pusting, såkalt "skip-
breathing".  En gang skulle jeg og en kamerat dykke ved Gon i Larvik for 
å finne jettegryta.  Det var tidlig i april og kaldt i sjøen. 
Jeg tok sjansen på å bruke de nyanskaffede Nordic Blue tørrhanskene.  
De lakk som en sil på slutten, og fingrene var stive som stokker og 
neglebitt så det holdt etterpå. Siden har jeg holdt meg unna Nordic 
Blue..... 
Er familien din opptatt av din dykking? 
[Aarstein Vigulf] Moder'n og fader'n ser vel helst at jeg legger utstyret på 
hylla pga. ulykkesstatistikken, men broder'n synes at det er 
moro at jeg driver med det.  Men han spør stadig " hvor dypt har du 
vært?"  
Hva betyr det å tilhøre en dykkeklubb og hvor lenge har du vært medlem 
av klubben vår? 
[Aarstein Vigulf] Jeg synes det er positivt å tilhøre en klubb. Du får flere 
muligheter til å være med på turer og blir med i et sosialt miljø og får  
nye buddy'er. Dessuten tilgang til rimelig luftfylling og "sikker dykking".  
Jeg ble med i TNDK i oktober 1996, altså rett etter at jeg tok kurs. Hadde 
hørt om klubben i flere år. 
Hva gjør du i forhold til sikkerhet? 
[Aarstein Vigulf] Jeg følger klubbens regler på klubbturer, og prøver å 
holde disse også ved private el. andre turer. Sommeren 1999 investerte 
jeg i pony-bottle og ekstra ventilsett som jeg bruker på alle dykk.  Jeg 
mener at dette øker sikkerheten min og anbefaler alle til å gjøre det 
samme som kun bruker enkelt flaskesett. Men noe av det viktigste en 
kan gjøre er vel å bli godt kjent med byddy'en sin før dykket. En ukjent 
buddy som får panikk under vannet er ikke å spøke med… 
Hva mener du klubben bør gjøre for å få opp dykkeaktiviteten igjen? 
[Aarstein Vigulf] Jeg tror klubben må prøve å få rekruttert nye 
medlemmer som vil dykke.  Klubben har de siste årene hatt mange 
"passive" medlemmer som har vært lite i sjøen. Det har vært mye den 
samme "harde kjerne" som er med på turer hver gang. Klubben bør 
kanskje prøve å markedsføre seg litt mer mot dykkesentrene i distriktet.  
Dybde-intervjuer: Dag Deberitz 
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 52,  3138 Skallestad 
 

Siste:  
Jon Bruu melder fra sin eksil-tilværelse i Sharm el 
Sheik på SMS i går at han nærmest blir fridd til av 
kjempe-murener og havskilpadder og alle slags 
fargerike skapninger. Ja, ja,- Jon: Sånn er det med 
oss som har utseendet med oss: Slitsomt! Håper 
Hallbjørg greier å holde styr på deg likevel!   Dag. 

Klubben trenger fortsatt en 
kortstammet påhengsmotor på 
20-30 HK med styre-kult! Vi 
trenger noe å drive lettbåt med 
utover vinteren. Kontakt noen i 
styret eller d-deber@online.no .  
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