
 
 

 
 NR.78*SEPT.-OKT.* 2003*ÅRGANG 11*OPPLAG 40 + E-mail 

 
- Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb s 2. loppemarked lørdag 18. 
oktober i Vestskogen skole på Nøtterøy kl. 10-16. Se info inni  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekka-info:  Merk ny POST-adresse: 
 
Postadresse: ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
Telefon: Redaktør : Jon Bruu, tlf :  

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    jon.bruu@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. oktober 2003.   
Utgivelse av neste Blekke: 20. oktober 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, produsert og trykket av Dag Deberitz. 
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Klubbnytt/ledern’s  hjørne: 

 

 Som noen av dere sikkert vil vite har klubbens ”ny giv”-
satsing for alvor begynt å gi resultater! Fra en nærmest 
katastrofal økonomi ved årsskiftet vil vi snart, - om vi er 
ønsker det, - være i stand til å innfri resten av lånet på M/S 
Steinbiten før nyttår! ;o)  
Samtidig har vi, - ved å påta oss inntektsbringende oppdrag 
som loppemarkeder og nedvasking av nybygde leiligheter 
bygget opp et fond som skal gi de som vil være med å gjøre en 
ekstra innsats en gratis eller i det minste nesten gratis tur til 
Rødehavet i løpet av 2004. (RH2004) Dette kan du lese mer 
om på vår URL www.lokalsport.com/tndk eller ringe Trygve 
Kamfjord på 917 14215. Det er ennå ikke for sent å melde seg 
som deltaker på RH2004! Se info på hjemme-siden ovenfor! 
Vårt neste loppemarked er 18/10. Se mer på loppesidene! Vi 
trenger flere lopper. Det vil gi oss enda bedre økonomi! Benytt 
anledningen til å rydde loft, garasjer & kjellere! Tjømetreffen 
ble arrangert 5.-7. september med ca 50 dykk og 20 nye og 
gamle deltakere. Og bidro også med overskudd til nytte for 
klubben vår. 
Ber dere også legge merke til innbydelsen til Portør-turen 
førstkommende helg, - 3.-5. oktober samt til Vestfold 
Dykkekrets’ felles helgetur til Nordsøakvariet i Hirtshals 24.-
26. oktober. Se annonser inni Blekka! 
I skrivende øyeblikk har vi besøk av 10 dykkere fra våre 
venner i Polen. Vi har ellers hatt massevis av unike dykketurer 
i sommer, som også har bidratt til å øke dykkeraktiviteten og 
holdt driften av båten vår mer enn selvfinansierende. - se 
bilder på mine album 
http://community.webshots.com/user/busdiver_/ . 
Kompressorene er det skiftet filter og de fungerer OK. 
Hilsen leder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, 

Dag, Dykk-o-fon: 922 35777, mail: d-deber@online.no.   
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Korrigert terminliste for 2. halvår 2003: 
Dato Merknader  Aktivitet Båtfører Dykkeleder 

      Oktober 2003   
Fr. 3.-Søn.5.okt.  PORTØRTUR Mer informasjon i denne Blekka. Påmelding senest onsdag 1/10: 18:00!! 
Søn.  5. oktober Tur m/ enere Steinbiten For de som evt. ikke kan bli med til Portør hele helga. Påmeld.-info s

Steinbiten Jon Magne B. Oppl. båtf:Svein-Roar Lie  
ppemarked: 50% til klubbkassa og til 50% til RH2004 . Info på Loppesidene  i 
 Steinbiten Trygve Per Arne Kristiansen  
øte 19.00 Sted kommer vi tilbaketil ved møteinnkallelsen 

LESTUR MED VESTFOLD DYKKEKRETS TIL FREDRIKSHAVN/Hirtshals. Bes
 Nordsøakvariet i Hirtshals, i hotellov
Steinbiten Aarstein  Dag   

      
Steinbiten Jon Magne B.   
Steinbiten Per-Arne Trygve   
Steinbiten Svein-Roar Lie Dag   
øte 19.00 Sted kommer vi tilbaketil ved møteinnkallelsen 

19:00: Felles medlemsmøte med Færder DK og Vestfold DK på Pizza-ni-ni i Tønsb
Steinbiten Aarstein Magne B.   
Steinbiten Trygve Jon   

    
Steinbiten Dag Magne B.   
øte 19.00 Sted kommer vi tilbaketil ved møteinnkallelsen 

Steinbiten Jon Aarstein   
Steinbiten Kontakt Dag D.! ?? 2. juledagsdykk! 

teinbiten er også åpne for ikke-medlemmer! Avgang fra 

r vi med gummibåt betaler hver DYKKER kr 10,- ekstra I 
Meld deg på til oppsatt båtfører før  kl. 18.00 dagen før

2004 vil bli satt opp i god tid før nyttår! Båtførere og 
att opp fram til og med desember 2003. Skulle det være 

passer for deg som er satt opp så forsøk å ringe en av d
vløsning/bytte slik at 
 lista opp på kjøleskapet! 

s ”DYKKO-FON”=  

Søn. 12. oktober Tur m/
Lør.  20. sept. Nytt lo Blekka 
Søn. 19. oktober  Tur m/
Man.20. oktober Styrem
Fr.24.-Lør.26. 
okt. 

FEL øk 
på ernatting i Danmark. Mer info i denne Blekka. 

Søn. 26. oktober Tur m/
November 2003   
Søn.   2. nov. Tur m/
Søn.   9. nov. Tur m/
Søn. 16. nov. Tur m/
Man. 17.nov. Styrem
Tor.  20.nov.  Kl. erg. 
Søn. 23. nov. Tur m/
Søn. 30. nov. Tur m/
Desember 2003   
Søn.  7. des. Tur m/
Man.  8.des. Styrem
Søn. 14.des. Tur m/
Fre. 26. des. Tur m/

Turer med M/S S
Kjøpmannskjær kl. 10:00 på turdagen ! Priser: Ikke-medl.: 125,-/tur. Medl. kr 
75,-. Tillegg: Ha
bensin til denne. ! 

 

Terminliste for 
dykkeledere er s
dager som ikke e 
andre og avtal a det aldri blir ”tomt” for disse viktige 
oppgaver. Heng

Klubben

+47 922 35777 om du ønsker info!  
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  Båtførere Steinbiten Tlf Mobil 
Jon Bruu 33386188 90646819 
Dag Deberitz 3 35777  3179269 922

 
Per Arne Kristiansen 33323699 97177725 
Svein-Roar Lie 333 133586570 9 806 
Aarstein Vigul 1547 f 33046888 9972

   
Dykkeledere Tlf Mobil 
Magne Bertels 33362 99214115 en 080 

Dag Deberitz 3317 92235777 9269 
Trygve Kam 33320 91714215 fjord 336 
Per Arne Kristiansen 33323699 92212714 
Aarstein Vigu 330lf 46888 99721547 

Hilsen  Tu komi  i Tjøm tterøy DK: 

h Skjåvik, Aarstein Vigulf og Dag Deberitz 

  

r- og møte téen e og Nø

Elisabet

Trygve Kamfjord 33320336 91714215 

Jon Bruu 33386188 90646819 

Ny postadresse til Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb er: 
Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær 

 
 

klubben loppemarked på  

inn mye lopper via familie,  

av gymsalen             
 skolen med møbler, plater,           

ereorack, klær, sko, glass- kjøkken og sten
masse annet.  

 
TNDK’s første loppemarked 
 
Lørdag 24. mai avholdt  

Vestskogen skole.  På  
ganske kort tid hadde vi fått  

venner og kjente. 
Faktisk klarte vi å fylle mesteparten  

på
st

4 
Jon ”Pinky” Bruu med noen lopper for  
spesielt interesserte (Foto: © Dag Deberitz) 
tøy, kjøleskap, vaskemaskiner og 
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Totalt var vi ca. 1 er e mark e fleste av oss var 
”grønne” på å arrangere loppemarked så vi søkte noen råd & tips av drevne 
”loppe-gjengere” og arrangører på forhån ti  vi dra noen 
nyttige erfaringer kan bidr d
arrangementer. 
Vi åpnet klokka 10:00 og da hadde det stått folk i kø i over en halv time 
allerede. Det var tilløp til kaos de første m F et” til seg og 
lurte på hvem de skulle betale til. Det verste rushet var over etter et par timer. 
Da hadde vi fått solgt en del små og fine ting, men det gikk tregt med 
møbelsalget som vi begynte å bli litt beky t for å m gre og flytte på 
senere. Hadde vi 
- Ja, viste det seg tte på ”GI BUD
bra på møblene. Som seg hør og bør lot v a  dagen, og enkelte 
ting gikk vel nest . 
Vi fikk tilbakemeldinger fra noen av kundene at vi hadde mange fine ting. 
Fikk også en del innblikk i hva slags folk å
vanlige folk, men  del ”sære” loppeveteraner som vet å prute og 
gjerne skal ha ting nesten gratis. Noen kom tilbake flere ganger under dagen for 

Vi hadde også et vaffel og brusutsalg som innbrakte noen kroner. 
Vi må si oss forn ye 15.000,-  

oe rundt det vi hadde forventet. 
En del av oss synes at det var ganske moro å arrangere markedet selv om det var 
litt 
Me
Vi drar i gang ig tober. 
anskje har DU noe vi kan selge ?  
e nærmere om det kommende loppemarked på ”loppesidene”, - # 

arstein- Loppemedarbeider 

UPPETUR TIL ARABERLAND. 

g våknet. 
g på egen helse gårsdagens festligheter nå 

og jeg var faktisk første dykker på dekk. 
, den myke varme luften slo i mot meg og solen hadde startet 

el Katharina. 
re v net omfavn t og k

4 stykker i sving  und  selv edet. D

d. Imidler d så skulle
 etter hvert som a til forbe ringer ved senere 

inuttene. olk ”grabb

mre åtte la
satt feil priser? 
. Da vi sa ” lapper begynte salget å ta seg opp 

i prisene f lle ut over
en til ”spot pris”

 som går p  loppemarkeder.  Stort sett 
 selvfølgelig en

å sjekke om tingen de hadde sett seg ut var solgt og prute mer. 

øyd med resultatet, som gav et overskudd på drø
N

jobb å rigge i stand. 
n det var vel ikke så mye jobb at det ikke frister til gjentakelse ? 

jen om noen uker, nærmere bestemt lørdag 18. ok
K
S
 
A
 
D
 
Del 3 i føljetong….. 
Litt tørr i munnen når je
Erfarte fort hvilken innvirknin
åpenbarte. Klokka var 08.00 
Sjøen lå speilblank
sin klatring over Sinai-fjellene og Geb
Det krystallkla an e jærtegnet min slitne kropp der jeg 
nettopp hadde stupt uti. 
Bare helt nydelig å ligge å flyte slik med den kritthvite sandbunnen 7 meter 
under meg. 



Båten dieselmotor rev meg brutalt ut av transen med sitt brøl og dekksgutten 
som stupte uti og løsnet moringsfestet vinket meg om bord. 
Inne i salongen møtte duften av frokost meg. 
Resten av dykkerne tøt frem fra ”below deck” og diskusjonen gikk om hvilket 
dykkemål vi nå var på vei til. Fakta kom på bordet og agenda for dagens første 

eacon  

en  

ed  

raket egner seg ikke til penetrering  

et begynner å bli trangt der. 
 brann og rakk       

   

delig en vesent

om kalles for: 

dykk ble lagt. 
          
DUNRAVEN.                        
Bygget i Newcastle i 1873. 
Skipet sank mellom Thistlegorm og Ras  
Mohammed. Nærmere bestemt B
Rock øst av Ras Mohammed. Her har  
det ligget siden 1876 på dybde fra 15  
til 27 meter. Det ligger klint inntill 
fjellside så det var svært lett å finne samt  
nok å se på når du lå på deco opp igjen. 
Spent sank jeg nedover mot bunnen.  
Vraket er utbrent og ligger opp ned som et 
helt skrog. Konturene ble raskt synlig. Vi  
gled dypere og dypere og kom til akter- 
stevnen hvor ror og propell fremdeles var  
på plass.         Se bildet I> 
Glimrende motiv for UV-foto!   
Plutselig kommer en skilpadde  
glidende forbi. 
Ikke en av de gigantiske, men  
fremdeles nesten meteren lang. 
Det er alltid like imponerende å  
se hvor elegant de glir frem m
ine sakte kino bevegelser. s

V
da det er mye ”skrap” inne i det og  
d
Det ble også stukket i
å brenne helt ut før det sank.  
Fjellveggen opp mot revet er overgrodd 
fasinerte oss hele tiden. Vel oppe i båten
svømmende forbi i overflaten. 
 
Gutta fikk ikke mer enn lasta ned bilden
indikerte lunsj.  Mat er ty
Selv om februar er off-season for hai ga 
sted på noe s
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 Allti
  (Fot

lig de

med 
 oppl

e fra 

vi ald

 

d fasinerende å dykke med skilpadder. 
o: © Jon Bruu)  

 som 
 som kom 

yssa 
l av ”Live Aboard”. 

 

koraller og et yrende fiskeliv
evde vi to nye skilpadder

dykket før livlige dufter fra b

ri opp. Neste dykk skulle finne



 
SHARK REEF AND YOLANDA REEF. 
Det må nevnes at vår eminente dykkeleder “Hamish”, hadde følgende plan. 

eggen på revet du kommer til. 
gunene over til neste rev. 

limrende ut men jeg bruker faktisk litt 
. 

en og svevet over det store intet. 

 90` og fortsatte ned til ca 700 meter. 
k i vannet. 

 blå under meg. 
pp av dypet og bare gli forbi meg. 

 nok til å huse utallige fisker og 

tim. 

 fo ånds rogra r. 
 har hoppa uti  
ter. 

av dykket noget grunnere for å  
settet. 
e dykkesteder 

ele tiden. 

re henvise til boka,     

, 20 min på gr
iv helt opp til vanns

yk . 

varte må sies å dan
t strømdykk med natur ble planen. 

et av fiskeliv her. Se f
 

1. gå ned på en rygg på 20 meter å se på anemonene. 
2. Et fritt svev over en kløft som er 25 meter bred og 700 meter dyp. 
3. Følg så v
4. Gå opp til 14 meter følg la
5. Bli under vann i en time. 

 
For dykkere som ikke puster høres dette g
luft og syntes planen var litt for vidløftig
Samtlige dykkere droppa anemonerygg
Vi gikk i stede ned på det første revet. 
Så man på kartet så var veggen på revet
Må innrømme pulsen var litt høy når vi gik
Sank nedover og opplevde det store dype
Så for meg en stor hai skulle komme o
Veggen på revet var som sagt 90`og morken
koraller. 
Plutselig befant jeg meg i en Barracuda-s
De var stoore, og i tillegg masse Jack-fish. 
Greit med rh p mering av compute
Den piper nesten med en gang du
og påstår du er dypere enn 30 me
Lå mesteparten 
tyne mest mulig luft ut av flaske
Absolutt noen av de mer fiskerik
Så masse barracuda og Jack-fish h
Flere store murener og lion fish. 
Å nevne hva vi så vil jeg ba
vi så dem alle sammen.  
Greide å bli under vann i en hel time
gjør det. Her er det et yrende l
jeg si kjappa til de fleste av oss gikk kjapt. Dette s
Nå til live-abord turens siste d k
Computeren ymtet frempå at det ville innebære en
dypt og lenge. 
Max 20 meter og så lenge lufta 
E
 
MANGROVE ISLAND og et drift along dykk som
en ”hylle” som lå på ca 14-19 meters dybde. 
Som alle andre steder yret d
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 BARRACUDA! (Foto© Jon Bruu) 

unnere enn 10 meter men hva 
korpa. Når vi kom opp skal 

ne rammen for sistedykket. 

en av øya på 

otos øverst på neste side: 

tedet må bare oppleves.. 

 viss helserisiko å bevege seg 

 gikk langs utsid



 
 
 
 
 
 
 
 
        Klovnefisk: Tosomhet er best på revet!                  En Lemon Butterflyfish gjør seg til. 

 sakte 

isk Napoleonfisk.(© Mike Chacklich) 
sank i rødehavet og ga oss et 

d kjørte båten oss til kai så vi fikk 
e til kai først til frokost. 

(Foto: © Jon Bruu) 
 
Strømmen var sånn passe. Dvs. at du stort sett korrigerte stillingen og seg
av gårde. 
En stoooor Napoleon-fisk søkte 
kontakt med oss flere ganger gjennom  
driftet. En container som hadde blåst  
av et fartøy huset nå en mengde fisk,  
- litt bekymret for at noe skulle kunne  
bite hue av meg kikket vi in i denne. 
Jaggu var ikke napoleonfisken inni 
her også. Blue Spotted Stingray og  
murener var et vanlig syn her og som  
dykkere begynte vi å bli blaserte  av den  

kk- slags. Her kom jeg faktisk over en ble
sprut,  slik de ser ut i Donald-blader.  
Kjempe-stilig, men også lynrask til å  
trøkke hele kroppen sin inn i en utrolig           Typ

len liten sprekk. Oppe ventet middagen mens so
ing om borgnistrende farvel. Etter en avtemn

en natt på hotellet i stedet for å sove i båten og legg
e satt vi i bussen, ble satt av foran hotellet og slepte Oppglødde, - men sliiiitn

utstyret opp alle trappene før vi stupte i seng. 
 
I neste #:  Day-trips og dykking i Sharm el Sheik 
 

Bidragsytere: Hallbjørg og Jon, 

- de to til høyre på bildet til høyre. 
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Reisebrev fra Lofoten. 

allbjørg og Jon var i sommer på dykkertur i Lofoten og har noen refleksjoner å 
omme med om dykking der nordpå. 
tter å ha saumfart nettet for dykkeklubber og sentere som driver med den slags, 
ar det til slutt bare en mulighet som var aktuell. ”Lofotdykk” i Kabelvåg er det 
neste stedet i Lofoten som tilbyr organisert dykking.  

ke var særlig klubblig av seg og foretrakk å dykke åleine og for seg selv hvis 

ar glimrende, med sin 22 fot gummibåt og 233 hk diesel inni. 
om holmer og skjær. Sikten i Lofoten i slutten 

å hvert dykk var resultatet. 
ie grunnet mye vedlikehold. Så ta med 
r bare 12 grader i vannet.) 
 som ligger utenfor Svolvær I retning 

nnlaget for turen. Vannet var 
stortaren lå som et gyngende teppe under 
asse fisk var rundt meg hele tiden. 

ar rundt meg hele tiden.  Stortaren var her 
tter før stortaren åpenbarte den første 

r  

i hadde 3 slike naturdykk til her oppe. På ett av

ånn bare tre nette ned over øra på den når den l
Ett av forsøke

er på 20 mete
et en smal sa

som en dupp 50 meter borte. 

Ett av de mer spektakulære dykkene her oppe va

 
H
k
E
v
e
Andre aktuelle steder vi traff på nettet hadde gått konk for lenge siden. 
Dette bekreftet også innehaver a  ymtet frempå at ”Lofotingen v Lofotdykk som
ik
han skulle gidde dette”. Nærmeste dykkerklubb er i Bodø og Narvik. 
Senteret v
Dette gikk noe inni hampen mell
av Juni var helt enorm  15 til 20 meter p
PS: Senteret har kuttet ut tørrdrakt utle
din egen, ellers blir det våtdrakt (det va
Vi ”feis ut” til en stor øy kalt for Skrova
Bodø. Blå himmel og ikke vind la gru
smaragdgrønt her nå. Den bølgende 
meg når jeg sank nedover. Stor og m
Sei stimer med stor Torsk og stor Sei v
fra 1 til 2 meter høy. Det gikk ikke 5 minu
steinbiten. 
Vi så ytterligere 5 stk på dette dykket. 
De små er ganske redde men er de ove
5-6 kg bare ligger dem der og ”gjesper”  
til deg. Hvordan får man til å hypnotisere  
steinbiten ved å stryke den på hodet?. 
På mine forsøk ville den bare bite i hansken. 
For glimrende bilder (tatt med plastikk 1-gangs 
kamera) se i hylla om bord i MS Steinbiten! 
V
”stappe” en steinbit inn i fangstnettet mitt uten å
S

ne resulterte i en vikk kamp og en 
strikken til kameraet mitt og rev det av. Når dette

r fyller du bare ikke vesten og raser
og Vestfjorden lå som et speil var d
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 disse skulle jeg prøve å 
tikke den først. 

å der på bunn. 
steinbit som beit ser fast i 

hender etter ca 25 min og du 
 etter. Siden vinden var borte 
k å se kameraet som lå å fløt 

r nemlig et vrakdykk. 

 s

 



 
MS Gudrun Gisladottir.          

  

32 me

der 
t e

n anne

 

for gikk han ne
l å kunne tas i ett løft !!! 

vh. turistdykker Hallbjørg med stuntreporte

En Islansk Ringnot tråler på 71 meter 
og 780 tonn frossen sildefileet ombord
hadde dratt på et skjær sommeren 2002  
og lå nå siden på en sandslette på 40  
meters dyp.  Etter ett Harry forsøk på å  
heve båten var nå vraket merket med  
bøyer og dermed lett å finne. 
Det ryktes at det er dykkerforbud på vraket, 
men ingen tok noen notis av dette. 
Litt kiipt at dette dykket egentlig var dagens  
2 dykk, så jeg satte min lit til Aladdin og deco
Det store hvite skroget dukket opp under oss.
 
Veldig uvant å se noe som virket så nymalt o
var dekket av et tynt støvlag. Det var med en 
kikket inn. Møbler og PC deler fløt fritt der in
døra åpen og bare å svømme inn for de som m
master pekte ut i mørket og var igjen fasciner
besøkt av dykkere bekreftet at jeg fant en livb
rom under trålvinsjen akter på skipet. 
 
20 minutter på vraket var gått og maks 
tauet som gjenstod. 
Gudrun ble mer og mer utydelig for meg 
langs en av bøyene og visste at dette var de
vraket. Der jeg lå på 5 meter kommer e
relativt rask fart forbi meg, ser over meg at ha
båten og synker ned forbi meg igjen. Har han
Jeg klarer ikke å finne noen annen forklaring
som meg i dag og like lang bunntid skal ned p
spesielt mye luft igjen og han hadde samme s
Eneste forskjellen var at han ikke brukte vest
kontroll. Rett før jeg var ferdig på deco kom h
også synlig rystet av svenskestuntet. Oppe i b
hadde nok deco.  Svare var vel ikke helt entyd
hadde luft. Det var problemer med å blåse va
han kom opp i båten. Og hvor
ti
 
M
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u  

d sine vinduer 
 

ehuset var 
g 

eldent 

ter så nå var det bare 15 min. på 

jeg sakte men sikkert steg opp 
neste dykket jeg ville få på dette 
n dykker (svenske) opp i en 
n bryter vannflaten, legger noe i 

stet kameraet sitt? 
på at han som har dykket like mye 

e 
0) 

m oppdrifts-
ar 

år 
d på nytt? Suvenirene var for tunge 

r Jon. 

stopp. ”Gudrun Gisladottir”© Jon Bru
 

g helt. Styrehuset me
viss skepsis jeg tørket dette av og
ne. Lenger ned på styr
åtte ønske det. Lanterner, radar o

ende hele.  At vraket var sj
øye med blinken sittende på i et 

 mi

å vraket på nytt. Jeg har ikk
ett som meg (2x7/20
 men kun drakta so
an opp igjen. Dive masteren v

åten hørte jeg han spurte om han 
ig men i hvertfall så lenge han 

nnet ut av 2 trinnet på det settet n



Refleksjoner rundt klubbens dykkturfilosofi. 

il uforglemmelige turer for dykkere 

enyer, flaskeutlån og guiding til 

ns dilemma 

    

r det interesant om noen dykkere ha

 
få tKlubben har i år hatt intensjoner om å 

flest. 
Rammen rundt turen har blitt utvidet med grillm
de aller beste plassene i fjorden. 
MS  Steinbiten har intet planende skrog., og det er her klubbe
kommer inn. 

        Men en topp fart på 6 knop og
bryggeplass under Vrengen-brua  
blir dagen lang. Da klubben har 
 begynt å tiltrekke seg medlemmer  
og andre interesserte dykkere som  
helst vil hjem til Oslo og omegn før  

veldsnytt ruller over tv skjermen,  k
er det nå duket for motsetninger. 
 
Klubben bør kunne oppfylle 3  
momenter. 
 
De beste dykkemålene.                      
Guiding og grilling.          

ykkeren rekker kveldsnytt på tv,nD
Disse 3 momentene vil kunne nåes  
gjennom å . 
 

1. Fremskynde avreisetidspunk
2. morgenen hvis enkelte dykk
3. ønsker det. 
4. Tilby alternative ”pick up p
5. Økt “disiplin” på turene. 
 

En utdyping av punkt 2 vil være å for
kl 10.00 og sette dem av der på vegen
Dette vil for den enkelte dykker redus
ved dykking på Færder og omegn. 
 
Det kan også være aktuelt å plukke o
med Tjøme Kirke ned mot Vestfjorde
Dette vil redusere seilingstid med 1.5
 
En utdyping av hva jeg mener med di
 
E

- 
res 

 (Foto: © Jon Bruu) 

sser 

 

 mer effektiv tidsutnyttelse. 

r rigget utstyret i det vi legger fra kai. 

 Dykketur med M/S Steinbiten. Vær med og disku
 ter hvordan turene våre skal legges opp/arrange

t om  
ere sterkt  

lasser ”  

 eksempel plukke opp dykkere på Hva
 inn etter dykk. 
ere ”seilingstid” med båt på minst 2 timer

pp dykkere på Langesund(Ca på høyde 
n) hvis dykking i Vestfjorden er aktuelt. 
 timer. 

siplin så menes
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De droppes i vannet rett før vi kommer frem til vårt dykkermål og er under vann 
ens båten legger til og resten av følget gjør seg klare. 

t 
ur vesentlig. 

nskes. 

må være at flest mulig av våre medlemmer og andre dykkere skal 
 sosialt akseptable å være en del av. 

i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 

O
s
 
B

m
At arrangør og dykkeledere ikke tar to dykk hvis dette utsetter avreisetidspunk
for ret
 
Diskusjonen er åpen og innspill ø
 
Målsettingen 
finne våre klubbturer fornøyelige og
 
 Mvh. Jon Bruu - Styremedlem 

o
T
P
c
g
h
9
n
k

 

 
venfor: Pærene og fresnell-linsene på Færder fyr er det ikke veldig mange av dere som har 

ett nta  3. august. Foto: © Dag Deberitz 

li med på dykkerhelg til Portør fredag 3.-søndag 5. 

. Un ket var anledningen vi fikk på dykketur den

ktober! MERK: Kort påmeldingsfrist: onsdag 1/10 18:00! 

r og kompressor og har oss en kosehelg med 
s 

de som kun ønsker overnatting 

jøme og Nøtterøy Dykkeklubb slår på oppfordring til igjen med helgetur til 
ortør Hytteutleie nede på Gjeving syd for Kragerø. Vi bor i komfortable 
ampinghytter, har med gummibåte
rilling, dykking og sosialt samvær. Alle gamle og nye medlemmer og ønske
jertelig velkommen. Meld deg på (bindende påmelding) til Dag Deberitz på 

ykking, gummibåtbensin og 2 22 35777 innen fristen ovenfor. Prisen for d
etter overnatting vil være kroner 450,-. For 
oster gildet kroner 250,- for hele helgen. 

12 



Bli med Vestfold Dykkekrets til 
Nordsøakvariet i Hirtshals fredag 24/10-
søndag 26/10: 
 
Kun kr 750,- pr. person for alt dette: 
 

Tur med M/S Peter Wessel fra Larvik kl 19.30 til Fredrikshavn med lug* ar på 

*Inngang og omvisning på Nordsøakvariet i Hirtshals. 
 
*1 overnatting med frokost i dobbeltrom/4-mannsrom på hotell i Hirtshals 
eller Frederikshavn lørdag-søndag. 
 
*Plass i bil med betalt bensin i Danmark t/r Fredrikshavn - Hirtshals. (Plass 
til 5 biler) 
 
*Returbillett med M/S Peter Wessel søndag 26/10 kl. 12.00. 
 
*Mulighet til en kjempehelg i "tax-free"-miljø  med dykkevenner fra hele 
Vestfold. 
 
Påmelding til Vestfold Dykkekrets, v /Thorstein Kristiansen, Solbakken, Gon, 
3260  Larvik senest mandag 20/10 kl. 18.00. tlf. 331 26589, mobil. 908 33188, 
E-mail: thorstein.christiansen@sensewave.com

nattseiling.  (Vi har fått 5 bilpakker á 5 personer) 
 

 
 
 

ra Nørdsømuséet/Nord-søakvariet i Hirtshals i Danmark. En opplevelse for dykkere og hele familien. Dette 
r en 

 
F
fellesturen som Vestfold Dykkekrets arrangerer vil ta deg dit for en rimelig penge. Samtidig som du få
hotellovernatting i Hirtshals eller Frederikshavn med på kjøpet.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-- 

13 



LOPPEMARKED 
 

 
VESTSKOGEN SKOLE 

Lørdag 18.oktober, fr

14 

på 

a kl 10:00. 

ange fine gjenstander:   

atautstyr,  

r 
tereoanlegg 

jøleskap 

--
.. 

 
M
Møbler,  
Lamper,  
D
Serviser, 
Sportsutstyr,  
Dykkerutsty
S
Plater og kassetter 
K
+++ Masse mer. 
 
 
Vi serverer også kaffe og vafler. 
 
Hjertelig Velkommen. 
 
 
 
 

Hilsen Tjøme og Nøtterøy
 
 Dykkeklubb   

mailto:thorstein.christiansen@sensewave.com


 
VI TRENGER 

 

TIL 
LOPPEMARKED 

på 

rdag 18.oktober, fra kl 1000. 

LOPPER 
 

 

 
VESTSKOGEN SKOLE 

Lø
 
 

 / fillete klær og søppel , men tar med 
lede i mot det meste du måtte ha liggende. 

ennligst Ring:  
 

 
Tlf: _____________________________
For å avtale henting.  
 

På forhånd TAKK. 
 
Hilsen  
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb   
 
 

 

 
i ønsker IKKE: MøkketeV

g
 
V

Navn: _____________________________________ 

__________ 
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B 
 
 
 
 
 
 

eturadresse
 
R

16 

:   Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10,  3141 Kjøpmannskjær 
 
 
 

Bli en sprek dykker. Kjøp  
Alexander Hinna’s BBII 
treningsapparat som kun selges  
grunnet plassmangel:  
48 funksjoners body-builderbenk. 
Komplett, uten riper og skader. 

 med monteringsanvisning 
og treningsbeskrivelser. 

Selges for 1.500,- hvis hurtig av- 
gjørelse. Kontakt Dag Deberitz 
på 922 35777 eller d-deber@online.no   

Selges

 
Nypris: ca 5.000,- 


