
 
 

 
 NR.80*MARS-MAI* 2004*ÅRGANG 12*OPPLAG 10 + E-mail 

 

- Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb med i bresjen for 2 UV-fotokurs 
med legendariske Per Eide fra Ulsteinvik. Mer info inni Blekka! 
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 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 (#81): 10. mai 2004.   
Utgivelse av neste Blekke: ca 20. mai 2004. 
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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 Jeg vil først på vegne av det nye styret få takke for tilliten 
vi ble tildelt etter valget på siste årsmøte!  
Som før nevnt er det stadig like morsomt og givenede å være 
med å lede klubben, tenke ut nye aktiviteter og samtidig se at 
så mange følger opp. Til tider har så mange vært interesserte i 
å jobbe dugnad at dugnadsgeneral Trygve har måttet fordele 
oppgavene blant de påmeldte til RH2004. i november. 
Klubben har i samarbeid med vårt medlem Svein Frydenlund 
(også i Drammen Dykkerklubb) vært aktive med å 
markedsføre våre aktiviteter på newsgrupa ”no.fritid.dykking” 
og sist men ikke minst på www.dykkersiden.com der vår 
klubbs hjemmeside nå rangerer som den nest mest besøkte på 
det samme forumet. (Top50) Vi har hatt turer i år med M/S 
Steinbiten som har vært stappfulle av dykkere både fra egne 
rekker, fra Drammen og ellers på Østlandet. Våre to UV-foto-
/kurs i digital billedbehandling med den meritterte fotografen 
Per Eide fra Ulsteinvik ble først planlagt på ”dykker-
siden.com” og nå er som nevnt annet sted i Blekka det første 
kurset i april stappfult med 25 deltakere,- og vi opererer med 
venteliste.  Info om kurset ble sendt dere på mail for en stund 
siden og det nye kurset 3.-5. september presenteres i denne 
Blekka. Vi jobber ogsåså med å få lagt et NDF-
marinbiologkurs til vårt distrikt denne sommersesongen.  Jeg 
kan anbefale dere å gjøre det til en vane å gå innom klubbens 
hjemmeside www.lokalsport.com/tndk og den ovennevnte 
”dykkersiden.com”. Her er det full fart og vår hjemmeside 
oppdateres med ny informasjon fortløpende. 
Benytt også anledning til å studere den nye terminlisten som 
gir tilbud til deg og familien som dykker og evt. boblertellere 
både hver søndag, i hele Påsken og hele pinsen. 

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

Klubbnytt/ledern’s  hjørne: 
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Drammen Dykkeklubb og Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb arrangerer sitt 
andre undervannsfotokurs med Per Eide i helgen 3. – 5. september 2004: 

 

 
Bildet over: © Per Eide, Ulsteinvik 

 
Det er med stor glede Drammen DK, Tjøme og Nøtterøy DK sammen 
med UV-fotograf Per Eide igjen kan ønske deg velkommen til UV-
fotokurs/treff på Hvasser Motell denne helgen. 
 
Denne informasjon går ut til alle, videre intern informasjon som angår kurset vil kun gå ut til 
de som er påmeldt og vi skal forsøke å holde dere oppdaterte så godt vi kan fram til kursstart. 
 
Vi som har arbeidet med dette hadde aldri ventet den voldsomme responsen vi har fått, men 
det har vært fantastisk moro å jobbe og planlegge kurset. Så stor har responsen vært at det 
første kurset vi annonserte (23.-25. april) ble fullbooket på 3 dager! Fra i utgangspunktet å 
være en liten lokal sammenkomst med en amatør-kursholder har dette vokst til et rimelig stort 
arrangement der Per Eide, Hvasser motell, to klubber, flere båter og kompressorer er i sving, 
men dette har vi lang erfaring i å takle, så nå er det opp til dere å melde dere på kurs # 2! 
 
Dette kurset har også et deltaker-tak på 25 for at vi skal kunne håndtere det hele slik at alle får 
maksimalt utbytte av kurset. Deltakeravgift betales til konto 2560 20 05995 innen 15/8-2004. 
 

Slik er kurset lagt opp i korte trekk: 
 

• Fotograf Per Eide og hans modell og bedre halvdel Berit Lyngstad vil være kursledere.  
• Hytter er bestilt inn. Kurset er også åpent for analoge UW-fotografer. Temaer som 

komposisjon – lyssetting – motivlære - utstyrsbehandlig samt etterfølgende 
bildebehandling og utskriving vil også denne gang være sentrale elementer i kurset. 

• Når det gjelder dykkingen forplikter deltakerne seg til å følge anvisninger fra våre 
dykkeledere og båtførere samt rette seg etter de anerkjente sikkerhetsregler godtatt av 
PADI & CMAS. DYKKEBEVIS gyldig i Norden må framvises ved ankomst til 
evenementet. 

• Ved 25 deltakere (max) blir kursprisen kr 1.350,- pr deltaker. Denne prisen inneholder 
overnatting i 5-manns campinghytte av god standard, med dusj, kokemuligheter, 
kjøleskap og TV. Samt selve kurset, 2 båtturer og luftfylling mellom dykkedagene. Så 
mange som mulig tar med seg sin PC/laptop med evt. kortleser (evt. skanner eller 
diasscanner?) og et knippe multi-skjøtekontakter. 
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• Deltakerne steller sin egen mat på hyttene. Det legges opp til felles grilling på 
fredagskvelden og rekebord på lørdagskvelden. Rekebordet koster kr 50,- som betales 
på stedet. Vedr. grillingen holder klubben griller, kull, tennvæske og engangsbestikk. 
Grillmat & drikke kjøper du inn selv hjemmefra eller kjøper  Tjøme/Hvasser.  

• Etter at du har fått bekreftet din bindende påmelding hos "Bertram/Svein Frydenlund" 
skal deltakeravgift innbetales til konto 2560 20 05995 - "Foto"-Tjømetreffen, c/o 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær. Hvis avgift ikke er 
betalt innen fristen 15. august 2004 er ikke påmelding gyldig og førstemann på 
”ventelista” får plassen som da blir ledig.. 

 
MERK: Vi har som nevnt plass til 25 stk, og vi har løpende påmelding. Etter at alle 
kursplassene er besatt, går vi også denne gang over på en venteliste i tilfelle noen melder 
forfall.  
 

• Ytterligere spørsmål om kurset rettes til Svein eller Dag, - se nedenfor. 
 
Link til Hvasser Motell, der kurset skal holdes: http://www.hvassermotell.no  
 
Velkommen til en flott helg i Vestfold med et profesjonelt uv-fotokurs, flott dykking, sosialt 
samvær med nye og gode venner og masse flotte undervannsbilder. 
 
 
For Drammen Dykkeklubb     For Tjøme og Nøtterøy DK 
Leder Svein Frydenlund     Leder Dag Deberitz 
sfry@broadpark.no       d-deber@online.no 
Mobil-tlf: 901 37069      ”Dykk-o-fon” 922 35777 
 

 
 
 
 

 

 

 

 ”Nudibranch” © by Stein 
Magne Sæterøy, Oslo, - 
deltaker på det første kurset 
vi har full-tegnet i april. 
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Besøk fra Polen i uke 39/40 2003 
 
Det var i år igjen klart for besøk fra vår vennskapsklubb i Polen. 
Fredag 26. september ankom 8 dykkere og 2 bobletellere Hvasser Motell. 
 
1. dykkedag var lørdag 27. september.  
Steinbiten hentet dykkerne på fiskebrygga i Sandøsund og durte mot 
Busteinsund. Det blåste friskt denne dagen, 10 m/s N så basen ble lagt i bukta i 
sundet på V. Bustein. 
Det var første gang undertegnede hadde hilst på denne gjengen, og det var en 
positiv erfaring. Det var visst bare 3 av disse som hadde vært og besøkt oss før. 
Hadde ikke fått med noen dykkeleder denne dagen, men det var jo ikke noe 
problem. De dykkeledet seg selv da 2 av dem var instruktører. De hadde laget 
egne logger for denne Norges-turen og alt gikk fint for seg.  ”After dive”-drikke 
måtte de jo ha: vodka med te. 
 
 
2. dykkedag, søndag 28. september. 
Denne dagen var det betydelig mindre vind. M/S Steinbiten hadde overnattet i 
Sandøsund og dykkested denne dagen ble valgt Kløvningen syd. 
Nytt ”gammelt” medlem, - Helge N. Nilsen og sønn, samt nyopplært båtfører 
Per Arne, ble også med på turen denne dagen.  
Hadde dessverre ikke tilgang til lettbåt, så alle måtte svømme rundtur fra basen.  
Mye brennmaneter i overflata skapte bekymring før ihopp, men det var ikke ille 
5-6 meter under overflata og nedover. 
Polakkene var fornøyde etter dykkene, men sjøen var blitt en del kaldere i det 
siste, så våtdraktsdykkerne gledet seg til å få varmen igjen på motellet og vi 
satte retur til Sandøsund. 
 
Aarstein,  
båtfører/dykkeleder lørdag og dykkeleder søndag.  
 
 
Her følger Trygves ”polakk-rendezvous”: 
Jeg kom hjem fra høstferie mandag 30.9. og reiste direkte til Sandøsund med 
båt. MS Lene klappet til kai ca kl 2100, etter at mørket var falt på. Tok en tur 
opp på Hvasser Motell, hvor Delfin dykkeklubb var innkvartert. Der var allerede 
John Reidar og Trude, i tillegg kom Anne og Linda en tur med bil. I vanlig stil 
var det selvfølgelig en drink å få... 
  
Tirsdag 1.oktober opprant med sol og frisk SV bris, ca 10 m/s. Vi / jeg satset på 
at vi kunne finne le på Dags Marked, nordspissen av Store Færder, men 
dessverre var det for mye sjø, til at vi fikk lagt til der. Derimot var det ganske 
lunt rundt odden mot øst, rett over det viktigste fangst området på ”Dags 
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Marked”, så vi kastet anker der. Der ble vi liggende i le av fjellet, slik at MS 
Steinbiten ikke ble liggende ordentlig på ankeret, men derimot drev litt fram og 
tilbake, som resulterte i at vi til tider fikk bølgene inn på tvers. 
Dette medførte ett rullende miljø ombord, som igjen resultert i at en av de 
polske damene, i hvert fall ikke skulle dykke, men derimot anså det nødvendig å 
forurense badevannet til de som allerede var uti. Dette medførte også at jeg 
måtte avlegge en utredning om hvorfor en båt har en overside og en underside, 
og hva som er grunnen til at den holder undersiden ned, og ikke omvent.  Med 
andre ord, ble det en litt anstrengt stemning ombord, sjøsyke fører fort til angst. 
  
 Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb kan by på 

mange slags typer dykkesteder, men ofte er 
vi avhengi av litt samarbeid fra værgudene 
eller i alle fall fra jentene på Storm Weather 
Center i Bergen for at alt skal bli optimalt.  
 
Her er Ashka i ferd med sin spesialitet: 
kråkebolle-åpning. Hun lager lamper og 
pyntegjenstander av dem hjemme i Polen. 
Fisk spiser hun visst også! 
← Foto © Trygve Kamfjord  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag la vi turen rett sydover, nærmer bestemt til Gloskjær. Her fikk vi kilt 
baugen inn mellom fjellknattene (se bildet under), og kunne sende alle på land. 
Her lå vi som et barn i mors liv, selv om det var litt sjø rundt oss, dog mindre 
enn dagen før. Her var det flotte dykkeforhold, men det ble litt langt å svømme i 
overflaten, så en lettbåt hadde absolutt vært en fordel. Fangst ble det også, både 
torsk, flyndre og krabber. Ashka renset kråkeboller som en proff, og det er hun 
vel også blitt etter hvert.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den nordovervendte bukta på Gloskjær 
er et sted vi nok kommer til å bruke en 
del mer enn vi har gjort framover. Her 
er både matauk- og UV-fotomulig-
hetene på topp! Bildet viser våre venner 
fra ”Delfin”-klubben i Poznan som 
holder på å klargjøre for dykking i 
solskinn og fint vær.   
Foto © Trygve Kamfjord  
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 Minner om tidligere varslet 

Ekstraordinært årsmøte på 
Peppes Pizza i Tønsberg torsdag 
1. april kl. 19.00: 
 
 Ekstraordinært årsmøte (revidert 
regnskap & budsjett) med 
etterfølgende RH2004 info- & 
medlemsmøte kl. 19:00 Peppes Pizza i 
Tønsberg. Se egen innkalling utsendt 
tidl.  Vising av bilder fra turer etc.   
 
STYRET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som takk for oppholdet fikk vi T-skjorter og en flott håndlaget ”plakett”, eller 
"crest" til Steinbiten. Våre Polske venner takket for seg, og ønsket oss 
velkommen til Polen, anytime. Vi fortalte også om RH2004 prosjektet, og de 
tente på ideen. Vi skal ikke se bort ifra at vi treffer dem igjen i Sharm-elSheik i 
uke 44....  
  
  
Trygve 
 
  
 
 
 
 

 

 

Bildet til høyre viser en gjeng 
med glade polakker ved avgang 
med M/S Steinbiten fra kaia i 
Sandøsund.  
Foto © Trygve Kamfjord  

 
 
 
 
  
 
 
Minner om at klubben har fått tildelt treningstid i Tønsberg svømmehall på 
fredager kl. 19:30 til 21:00 i perioden sept. - mai. 
Denne tiden deler vi med Færder Dykkeklubb og Vestfold Dykkeklubb. 
 
Her er det bare å møte opp med ABC-utstyr eller fullt SCUBA-utstyr. 
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Har du bare lyst på en svømmetur er det også bare å stille opp. 
Her har du sjansen til å få holdt vannfølelsen ved like og få testet utstyret etter 
kanskje flere uker i ”opplag”. 
Så ingen grunn til å sitte inne å sture på fredagskveldene… :) 
 
Aarstein 
 
 
 
 
 
 
 

Trener i svømmehallen for → 
varmere tider i Rødehavet til 
Høsten! Hallbjørg tilvenner 
våtdrakta si til varmere forhold i 
Tønsberg Svømme-hall’s 23°C! 
Foto©Jon Bruu 

 
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR TJØME OG NØTTERØY 
DYKKEKLUBB 18.02.2004,   Peppes’ Pizza, TØNSBERG. 
 

1.  Åpning av møtet ved leder Dag Deberitz. 
 
2. Valg av møteleder. Ole Einar Adamsrød valgt. 

 
3. Valg av referent. Aarstein Vigulf valgt. 

 
4. Valg av delegater til å signere årsmøtereferatet.  

Ole Einar Adamsrød og Anne Kamfjord. 
 

5. Innkalling godkjent.  
  

6. Opptelling av antall stemmeberettigede. Tot. 12 stk. til stede. 
 
7. Styrets årsberetning lest av sekretær Aarstein Vigulf. 
       

Rapport fra tur- og møtekommitéen lest av Dag Deberitz. 
Rapport fra klubbhuskommitéen/ materialforvalter lest av Dag Deberitz. 
Rapport fra båtansvarlig Jon Bruu. 
- anmerkning: Viktig at punkter angitt av båtansvarlig blir tatt alvorlig av det nye 

styret. 
- mangler beretning om besøk fra Latvia i juli. 
- rettes årstall til 2003. 
Rapport fra Sikkerhetsleder Magne Kristian Bertelsen. 
Rapport fra Blekka. 
- anmerkning: sendes også ut i papirutgave til medl. uten E-post.   
 

8. Regnskap ved kasserer Svein Roar Lie.  Ikke godkjent pga. revisorer ikke har fått 
      tid til å revidere.  Må taes opp på ekstraordinært årsmøte.  
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9. Budsjett ikke godkjent da regnskap ikke var revidert.  

- anmerkning: mangler stevneutgifter (RH2004). Ferdigstilles og behandles på 
  ekstraordinært årsmøte (1.april 2004). 
 

10. Fastsettelse av kontingent for 2005. 
Styret foreslår for årsmøtet uendret kontingent og luftfyllingspris for 2005. 
Hovedmedlem: kr. 400,-  støtte-/ bi-/ husstandsmedlem: 200,- 
Fri luftfylling: kr. 300,- 
Vedtatt. 
 

      11. Innkommende saker fra medlemmer:  Ingen. 
  

12. Innkomne saker: 1 fra styret: 
            Fortsatt premiering av dugnad til de som har mer enn 100 timers dugnad for  
            klubben  (ikke RH2004 dugnad ). Premieringen har de siste år vært gratis ”fri  
            luftfylling” til en verdi av kr. 300,- det påfølgende år.  

      Godkjent. 
 
 
13. Valg ved valgkommité-leder Trygve Kamfjord. 
 

Styret for 2003. 
Leder:   Dag Deberitz,     valgt for 2 år. 
Nestleder: Jonathan Corrales,     valgt for 1 år.  
Kasserer: Svein Roar Lie,     valgt for 2 år. 
Sekretær:  Aarstein Vigulf,    ikke på valg ,1 år igjen. 
1. Styremedlem: Kåre Hansen,    valgt for 2 år. 
2. Styremedlem: Hallbjørg Indgaard    valgt for 2 år. 
3. Styremedlem: Per Arne Kristiansen  ikke på valg ,1 år igjen. 
1. Varamedlem:  Jon Bruu,          valgt for 1 år. 
2. Varamedlem: Steinar Adamsrød     valgt for 1 år. 
 
Valg av 2. vara endte med 8 stemmer for Steinar Adamsrød og 4 stemmer for Lise 
Hinna Deberitz. 
 
Andre verv: 
Revisorer 1år: 
Thomas Marthinsen og Ole Einar Adamsrød. 
 
Representanter til Kretstinget i Vestfold Dykkekrets, 2004: 
Thomas Marthinsen, Jon Bruu og Trygve Kamfjord. 
 
Representant til Idrettsrådet på Tjøme: 
Petter Gjertsen. 
 
Valgkomité, 1år:  
Kjell Grav og Lise Hinna. 

             
             Øvrige verv fastsettes av styret. 
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14. Utdeling av hedersbevisning:  
Årets dykker 2003: Trygve Kamfjord. 
 

15. Møtet hevet kl. 2150. 
 
 

Åsgårdstrand, 02.03.2004 
 
Aarstein Vigulf 
Referent. 
 
 
__________________                                          __________________  
Ole Einar Adamsrød           Anne Kamfjord  
(sign.)              (sign)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Over: Til ”Årets Dykker” ble kåret Trygve 

Kamfjord (t.h.) for sitt suksessrike arbeid 
med å dra i gang ”Ny Giv”- satsingen vår 
som både har revolusjonert klubbens 
økonomi og nå er på god vei til å skaffe 
mange av oss som har deltatt gratis eller 
sterkt subsidiert tur til Rødehavet i første uka 
av november. 
Foto © Jon Bruu  

 
 
 
 
 

Over: Det nye styret i Tjøme og Nøtterøy  
Dykkeklubb: foran fra v: Svein-Roar Lie, 
Dag Deberitz, Aarstein Vigulf, Steinar 
Adamsrød. Bak fra v.: Hallbjørg Indgaard, 
Jon Bruu, Kåre Hansen og Per Arne 
Kristiansen. Ny nestleder Jonathan 
Corrales var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
Foto © Trygve Kamfjord  

 
 
Neste side: Påsken er allerede reddet! Bare les! 

Båtansvarlig Jon Bruu & Co. er  

 

klar for deg og dine på tur med  
Steinbiten hver dag i hele Påsken! 
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HVA SKAL DU GJØRE I PÅSKEN????? 
 
Erfaringen med klubbens Påskeprosjekt i fjor gjør at vi også i år anbefaler alle 
med dykkerutstyr til å glemme klister, råtten snø og lange køer i skiheisen. 
 
Vi satser på finværet her sørpå i år også og vil benytte Sandøsund/loshavna på 
Hvasser som base igjen. 
 
Det betyr at det legges opp til dykkerturer alle dager i påsken. 
 
Skjærtorsdag, langfredag, Påskeaften og første og andre påskedag. Tirsdagen 
settes av til dekomprimering for de som må kule’n ned etter stor innsats under 
vann hele Påsken! ;o) 
 
Ved å benytte Sandøsund/loshavna på Hvasser som utgangspunkt vil vi ”spare” 
3 timers reisetid til Færder eller andre dykkemål som ligger syd av Hvasser hver 
dag. 
 
Krav til dere som vil være med på dette: 
Si i fra til oss i klubben at dere er interessert i å være med på noe slikt. 
Snakk med de som var med sist, jeg mener alle kan bevitne at dette er noe ingen 
bør gå glipp av. Se ellers mer i terminlista i denne Blekka. Turene starter 10:00! 
 
Primus motor  Jon Bruu   Bildet under viser glade Påskedykkere på Steinbiten 2003.  
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Prosjekt ”Save Bekkevika” 
 
Sponset og tilrettelagt av Ballona-Tjøme.org 
 
For de av dere som har dykket i Bekkevika (bak gamle Tjøme hotell) er 
overvannsledningen fra renseanlegget et kjent undervannsmerke. 
Har en del dykk her og hvis du følger ledningen utover så vil du se noen store 
steiner og fjellformasjoner på 6 meters dybde på høyre hånd. 
Pleier å finne krabbe og torsk her. Følger du ledningen videre så går det bratt 
utfor fra 17 meter. 
Jeg dykket her i september og oppdaget til min forferdelse et stort hull i 
ledningen på 25 meters dyp. Hullet var 25cm i diameter og en grå sky strømmet 
ut, - ikke helt ulikt et gammelt damplokomotiv. Udelikate papirbiter og lignende 
flagret også ut. En kjapp telefon til Tjøme kommunes tekniske etat medførte 
lovnader om bot og bedring i nærmeste fremtid. 
Jeg fant ut i desember at jeg ville sjekke om Kommunen fulgte opp sine 
lovnader. Oppsatt med mitt kamera skulle jeg dokumentere i ren Bellona-stil om 
ulumskhetene i Vestfjorden. 
Jeg svømte ut over langs ledningen og ble svært positivt overrasket da det ikke 
var noe hull i røret mer. Lekkasjeområdet åpenbarte seg med et galvanisert 
område og ikke noen tegn til dampsky var å se. 
På vegen opp bar det innom ”steinene mine” og hentet meg en Torsk på 3 kg 
som jeg tok med bare henna!!. 
Skremte den inn i en sprekk hvor bare halen stakk ut, var bare å hale den ut og 
stappe den i nettet. All ære til Tjøme kommune som såpass raskt utbedret en slik 
feil på ledningsnettet sitt. 

Her har dykker’n som Tjøme 
Kommune hadde engasjert 
gjort jobben sin! Det er 
betryggende. Tidligere har 
andre dykkere fra klubben vår 
gjort at Tjøme Kommune 
måtte revurdere sine planer 
med å utvide renseanlegget i 
Bekkevika sin kapasitet fra 
3000 til 6000 persone-
kvivalenter  pr år. Den gangen 
var ledningen langt altfor 
grunt i følge de spesifika-
sjoner som måtte følges. Etter 
et kompromitterende møte i 
Tjøme Kino måtte teknisk etat 
den gang innrømme 
omfattende underrapportering 
av urenset kloakk-overvann!  

Foto © Jon Bruu  
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Fanger du stooor torsk bør du prøve dette her: 
 
Bein ut ryggfiléten.                                                             
Rull den i salt og pepper. 
Legg den i ildfast form med baconbiter oppå. 
Lag en sterk rødvinssaus som du tilsetter stekte  
kantareller. 
Tøm sausen på tallerkenen, legg det bakte  
fiskestykket midt på tallerkenen. Pass på at du  
også har fått med noen kantareller i sausen. 
Til slutt noen gule mandelpoteter ved siden av. 
 
Denne retten passer fint til en medium kraftig rødvin. 
Noko anna enn smør og gulrot ja……. 
 
 
El Ballonaire del Redakteur. 
 
Under: Det er rundt Tjøme vi tilbyr rødtorsk til våre påskedykkere! Fra Påsken 2003. 
Foto: © Dag Deberitz 
 

 
 
 
 
 
 
 

13 



TUR MED STEINBITEN EN REGNTUNG SØNDAG 
SEINHØSTES 2003. 

 
En grå og regntung senhøstesdag var det duket for nok en dykkertur med MS 
Steinbiten. 
Med varm kakao og nypisket krem var rammen lagt for en herlig tur. 
Vi var 5 dykkere som ville i vannet denne dagen. 
Det var tilnærmet vindstille i dag men etter lang tids blåst fra syd var tunge 
dønninger et stort irritasjonsmoment som vanskliggjorde landligge der vi ville 
være. 
Resultatet ble at vi kjørte ”drop-off” på sydspissen av Østre Bustein. 
Her har jeg vært under vannet tidligere og det skal være noen store steiner som 
du faktisk har mulighet til å svømme under her. 
Steiner og fjell ned til 20 meter og ikke noen støvete mudderbunn er andre 
superlativer. 
Krabber, Torsk og Hummer er vanlige innbyggere her. 
Svellet i sjøen er til såpass stor sjenanse at 3-dje dykker spyr i det han skal sette 
ventilen i munnen og hoppe uti. 
De to første går ned som planlagt mens sykedykkeren endrer strategi til 
fridykker for å få magen og huet til å samarbeide igjen. 
Dykker du her på sydspissen så drei innover i Busteinsundet så langt luft 
og/eller tidsfaktor holder. 
Du vil få gode dykkeropplevelser hele vegen inn. 
Vi la til inne i Busteinsundet for å duppe det siste dykkerparet. 
Etter noen startproblemer med lånt blybelte bar det i veg. 
Planen var å dra over sundet for å plukke torsk i sprekkene på 10 meters dyp på 
andre siden. Det står alltid Torsk i disse sprekkene seinhøstes. 
Men fyttirakkern så mye strøm da gitt. Den siste halvmeteren nærmest bunnen 
var bare tåke. 
Tangbiter og en og annen fortapt fisk seilte ufrivillig forbi der vi kloret oss fast. 
Kul umulig å finne noe som helst her i strømmen. 
Etter å ha fomla rundt en halv times tid var vi ferdig for denne gang. 
Det ble i hvertfall grillpølser på oss gutta i dag der de spruta i panne når vi tøffet 
innover fjorden. 
 
  

←Jon Bruu © har her festet lærkoraller  

og anemoner ved Bustein til minnekortet i  

digitalkameraet sitt.  Han har et Canon  

Ixus400 & UV-hus.  
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VINTERTUR I FEBRUAR MED MS-STEINBITEN. 
Etter flere henvendelser fra dykkere i Osloregionen ble det arrangert dykkertur 
både 21. og 22. februar. 
Det var strålende vær med blå himmel og noen plussgrader. 
6 dykkere og 3 UV-kameraer var med ut denne dagen. 
Vannet virket meget klart, jeg kan se alt skrapet som ligger på bunnen fra 
kommunebrygga. 4 av dykkerne hadde med flasker til 2 dykk. 
Vi prøvde oss på Kringlene syd av Bustein. 
Vi kommer gjennom sundet og gjør vendereis da 10 sekundmeter sønnavind og 
1.5 meter bølgehøyde gjør forholdene uegnet for dykking i åpen sjø. 
Dykkerne slippes i stedet på nordspissen av henholdsvis Østre og Vestre 
Bustein. Særlig fotografene var begeistret og glimrende sollys, klart vann og 
nakensnegler var temaer som ble diskutert etter dykket. Vannet klarte ikke å 
skremme oss fra å ville uti igjen. Dykkerne ble nå sluppet syd av Fjærskjær og 
på den andre øya med ubåt-tårn på (Svarten). 
Grunne dykk, max 15 meter da det var mer grumsete på dypt vann i dag. 
Skjellsand og sollys fra blå himmel gjorde at enda flere nakensnegler ble 
foreviget i .jpg-format. 
Den sterke sønnavinden gjorde at det ikke ble landligge denne lørdagen. 
Det var ”drop-off” filosofien som rådet.Det var fornøyde dykkere som ble 
sluppet i land denne lørdagskvelden. 
Siden været var meldt å bli like fint med unntak om at vinden skulle snu så 
skulle noen av dykkerne møte opp også på søndagen. 
Denne dagen var litt gråere enn lørdagen. Ingen plussgrader i dag nei. 
Vinden ser ut til å ha nådd 10 sekundmeter allerede før vi drar.  
Så begynner det å snø.!! 
Vi runder sydspissen på Leistein og stevner mot vinden mot nord. 
Har planer om å prøve oss på utsiden av Leistein (der under overhenget hvor 
krabbene sitter å smiler til det 2-3 meter unna) 
Det sludder snøflak store som måker og vinden øker ytterligere, ser ikke en dritt 
nå. 
Vinduene er snødd til og jeg må ut å skrape med 5 min mellomrom. 
Vi gjør vendereis og legger oss i le under fyrlykta på sydspissen. 
Dykkerene blir hivd i vannet før vinden øker opp til 15 sekundmeter og det snør 
om mulig enda tettere. 
Når det er roligere og ikke trekker fra syd kan du ligge inntil denne øya her på 
vestsiden. 
Fjellveggen går rett ned og slutter i mudderet på 13-19 meters dybde. 
Mange store steiner har rast ut og det er et eldorado for fisk inne i hulrommene. 
De som dykket her i dag var godt fornøyd og fant topografien her vel verdt flere 
besøk. 
Lå og stampet i sjøen på utsiden av dem til de kom opp igjen. 
Da var det bare å rope opp Tjøme radio, melde alle dykkere oppe og se å komma 
seg inn igjen. 
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Her ute nå har vi ingenting å gjøre. 
Deilig med varmeapparat i Steinbiten på en dag som dette. 
 
Båtfører og redakteur-Jon. 

 

 

 

 

 

 

Heldigvis er ikke alle februar-
dager like gråtriste som 
beskrevet av Jon i fortellingen 
over. Den 15/2 var både Trygve, 
Per Arne og Dag vertskap for 8 
dykkere fra klubben vår og 
andre gjester. Turen gikk til 
Leistein. Her byr Per Arne på 
varme pølser!   
Foto © Dag Deberitz  

Tur med Steinbiten til Oskjær med 14 dykkere 29/2: 

Etter masse gratisreklame på www.dykkersiden.com fra folk som hadde vært 
med Jon ut 21. og 22. februar hadde vi nærmest hele Østlandet om bord på 
denne turen der Per Arne og Trygve hadde mønstret på som båtførere og 
undertegnede var dykkeleder og sjefsguide og hoff-fotograf. Siden det var så 
veldig mange med og vi ikke hadde med lettbåt bestemte Per Arne og 
undertegnede seg for å la vårt eget dykkerutstyr bli hjemme. Det var mange UV-
fotografer med og vi fant ut at Oskjær måtte være tingen denne dagen. Vel 
framme var det havblikk og strålende sol, - men det skulle vise seg at sikten ikke 
var så stor. Vi hadde besøk av steinkobber, men i dag ble det ikke så mye fangst. 
To av de ivrigste dykket også på Nylandsboen i Vestfjorden på hjemveien. Dette 
var tur som sporet til gjentagelse mente mange av våre gjester, - som besøkte oss 
for første gang. 

 

 

 

 

Alltid like blide og positive Trygve 
Kamfjord i velkjent positur ved roret 
på M/S Steinbiten . En vellykket tur 
der vi dykkeledet 14 dykkere fra 
moderskipet. Men den aktiviteten og 
deltakelsen vi har hatt på turene hittil i 
år kan sesongen 2004 bli en av de beste 
i klubbens historie. 
Foto © Dag Deberitz  
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Bilder fra turene hittil i år med M/S Steinbiten: 

 

 Hjemturen fra Tjømes østside og Leistein 
15/2-2004. Havbleike og fornøyde dykkere 
hvor en tråkka og gikk om bord. 
Foto © Dag Deberitz   

 
 

Trygve©Kamfjord tok dette  

Bildet fra taket av Steinbiten 

29/2 ved Oskjær langt ute  

sydvest for Tjøme------  

 

 

 
← Frynset nakensnegl fotografert av  

© Stein Magne Sæterøy fra Oslo den 29/2-04. 

Han skal også  være med på det første av foto- 

kursene vi skal ha på Hvasser med Per Eide  

fra Ulsteinvik, - en av Norges beste  

undervannsfotografer og kursholdere. 
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Terminliste 2004 (foreløpig) t.o.m. september:  

Foreløpig er bare hittil kjente aktiviteter tatt med. Det vil 
bli laget flere turer, kurs og andre i aktiviteter i perioden. 
Kom også med forslag til turer/aktiviteter du vil ha så kan 

lista bli raskt oppdatert! 

 

Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader 

Vi minner deg også om svømmehalltrening i Tønsberg Svømmehall fra 19.30-21.00 hver fredag! Gratis for medlemmer 
med ABC-utstyr evt. Fl./ventil. Se artikkel annet sted her i dette nummer av ”Blekka”! Møt opp og holdt vannfølelsen 

ved like! 
Mars 2004 

Lør. 6. mars Vaskedugnad: RH2004: Basbergrønningen, Kontakt Trygve Kamfjord på tlf. 917 14215. Påmeld deg! 
Søn. 7. mars Tur m/Steinbiten Per Arne Aarstein (+ Vaskedugnad fortsetter) 
Tirs. 9. mars Vaskedugnad-avslutning=gulvvask: Basbergrønningen, Kontakt Trygve Kamfjord på tlf. 917 14215 
Søn. 14. mars Tur m/Steinbiten Jon Trygve  
Søn. 21. mars Tur m/Steinbiten Aarstein Magne B.  
Man.22. mars Styremøte 19.00 Hos Per Arne Kristiansen, Måltrostvn. 7 i Vestskogen på Nøtterøy  (tlf.  971.77725) 
Søn. 28. mars Tur m/Steinbiten Per Arne Dag  

April 2004 
Torsd. 1. 

april 
Ekstraordinært årsmøte (regnskap & budsjett) med etterfølgende RH2004 info-& medlemsmøte kl. 

19:00 Peppes Pizza i Tønsberg, Se egen innkalling utsendt tidl.  Vising av bilder fra turer etc. 
Søn. 4. april Tur m/Steinbiten Jon Aarstein  

Påsken 8.-12. 
april 2004. 

PÅSKETURER m/ 
M/S Steinbiten fra 

Sandøsund  på 
Hvasser kl. 10:00 

daglig! 

Jon Bruu koordinerer påmeldingene. Ring 
33386188/90646819. Alternativt til dykk-o-fonen 

922 35777 om han ikke kan svare.  Jon organiserer 
dykkelederassistanse v/behov. 

Se info annet sted i Blekka # 
80!  Mulig å bestille hytter på 
Hvasser Motell så en slipper 

pendling! T333 93001 

Man. 18. april Styremøte 19.00 Sted for dette styremøte kommer vi tilbake til. 
Fredag 23.-
søndag 25. 

april 

UV-fotokurs fra Sandøsund på Hvasser. M/S Steinbiten blir liggende i 
Sandøsund hele helga reservert for dette kurset. Dette første kurset er 
fullt. Mulig å melde sette seg på venteliste! Tlf.  901 37069, Nytt identisk   
kurs 3.-5. september samme sted. 

Kursleder: Per Eide fra 
Ulsteinvik. Påmelding: Svein 
Frydenlund= 
svfry@broadpark.no 

Mai 2004  
Lør. 1. mai Tur m/Steinbiten Aarstein Dag(=bursdag) Steinbitfangst & bursdagsdykk!! 
Søn. 2.mai Tur m/Steinbiten Jon Trygve  
Søn. 9. mai Tur m/Steinbiten Per Arne Magne Bertelsen Sikkerhetsøvelse! Møt opp! 
Søn. 16. mai Tur m/Steinbiten Svein Roar Aarstein  

Torsd. 20. mai Tur m/Steinbiten Jon Dag Himmelsprettdykk uten 
himmelsprett! 

Søn. 23. mai Tur m/Steinbiten Trygve Per Arne  
Lørd. 29.-

man. 31.mai 
Pinseturer med 

M/S Steinbiten! Fra 
Sandøsund! 

Jon Bruu koordinerer 
påmeldingene. Ring 
33386188/90646819. 

Jon organiserer 
dykkelederassistanse 

etter behov. 

Se info annet sted i Blekka # 
80!  Verdens Ende Camping. 

Ring 33391010 for bestilling ! 
Juni 2003     

Søn. 6. juni Tur m/Steinbiten Svein Roar Aarstein  

Søn. 13. juni Tur m/Steinbiten Trygve Per Arne  
Søn. 20. juni Tur m/Steinbiten Dag Magne Bertelsen  
Man. 21. juni Styremøte 19.00 Sted for dette styremøte kommer vi tilbake til.. 
Lør. 28. juni Tur m/Steinbiten Jon Dag  

Terminlista fortsetter på neste side! Heng den gjerne opp på kjøleskapet!  ;o) 
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Terminliste for Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 2004 (t.o.m. september) fortsetter: 
Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader 

September 
2004 

 

Fred. 3-Sønd. 
5. sept. 

2. UV-fotokurs fra Sandøsund på Hvasser. M/S Steinbiten blir liggende i Sandøsund hele helga reservert for 
dette kurset. Båtførere og dykkeledere settes opp senere. Per Eide kommer igjen til UV-foto- og digital billed-
behandlingskurs hos oss NB: Påmelding til Svein Frydenlund! (svfry@broadpark.no) Tlf. 901 37069 

Sønd. 12. sept. Tur m/Steinbiten Settes opp senere Settes opp senere  
Sønd. 19. sept. Tur m/Steinbiten ”” ””  
Sønd. 26. sept. Tur m/Steinbiten ”” ””  

 

Turer med M/S Steinbiten er også åpne for ikke-medlemmer! Avgang fra 
Kjøpmannskjær kl. 10:00 på turdagen om intet annet er angitt! Priser: Ikke-
medlemmer: 125,-/tur. Medl. kr 75,-/tur. Ikke-dykkende(=bobletellere) er 
med gratis som vanlig. Tillegg: Har vi med gummibåt/lettbåt med betaler hver 
DYKKER kr 15,- ekstra i bensin til denne. Meld deg på til oppsatt båtfører 
innen kl. 18.00 dagen før hver tur!  

Tur- & møtekomitéen består nå av Svein Frydenlund, Aarstein Vigulf og Dag 
Deberitz. Vi jobber også med å få et spennende Marinbiologikurs evt. 
Marinbiologi-instruktørkurs hit til vårt område med vår klubb som teknisk 
arrangør. Dette på grunn av den store interessen vi har sporet bl. annet fra 
deltakerne på våre UV-fotokurs og andre aktører. Interessen for marinbiologi 
har vokst seg sterk grunnet det faktum at UV-fotoutstyr nå har blitt tilgjengelig 
for ”Hvermansen” grunnet overkommelige priser på kvalitetskameraer og 
undervannshus. Instruktører vil her i så fall bli div. kapasiteter fra Utvalget for 
marinbiologi i Norges Dykkeforbund. Vi kommer tilbake med mer info om dette 
så snart vi vet noe mer om hvor kurset blir valgt lagt fra NDF-utvalgets side. 

Klubbens ”DYKK-O-FON”= +47 922 35777 om du ønsker mer info! 

Båtførere på 
Steinbiten Tlf Mobil 

Jon Bruu 33386188 90646819
Dag Deberitz 33179269 92235777
Tygve Kamfjord 33320336 91714215
Per Arne Kristiansen 33323699 97177725
Svein-Roar Lie 33386570 91335806
Aarstein Vigulf 33046888 99721547

Autoriserte 
dykkeledere Tlf Mobil 

Magne Bertelsen 33362080 99214115
Jon Bruu 33386188 90646819
Dag Deberitz 33179269 92235777
Trygve Kamfjord 33320336 91714215
Per A Kristiansen 33323699 92212714
Aarstein Vigulf 33046888 99721547
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Returadresse:   Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10,  3141 Kjøpmannskjær 
 
 
 

Robo kjøl/fryseskap (h:139cm ), Elto-matic 528 vaskemaskin, 
Philips Whirlpool mikrobølgeovn, god briks/skuffeseng samt 
amatørbrukt Nikon FE2 speilreflex med 28-200mm f/4 og motor 
MD12 selges rimelig. 
 
På linken http://tinyurl.com/282jp ligger bilder og mer opplysninger om 
det som er til salgs. Kjøper du både kjøl/frys og vaskemaskinen får du 
mikro’n på kjøpet. 
 
Kontakt Dag Deberitz 
på 922 35777 eller d-deber@online.no   
Stavern 
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