
 
 
 
 
 

Klubbens aktivitetsnivå når stadig nye høyder! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR.81*JUNI* 2004*ÅRGANG 12*OPPLAG 10 + E-mail 

    Blekka-info: 
 
Postadresse: ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
Telefon:  Redakteur : Jon Bruu, tlf :  

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    j-bru@online.no  

 
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 # Blekka i 2004: 20. juli 2004.   
Utgivelse av neste Blekke: 1. august 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 



 2

 

Klubbnytt/ledern’s  hjørne:
Jeg har sagt det før og jeg sier det 
igjen: Det siste året har vært helt 
unikt og fantastisk inspirerende både 
for meg og trolig for de fleste andre 
i styret i klubben. Siden starten av 
2003 har vi nå økt dykkeraktiviteten 
med flere hundre %, vi har snudd 
klubbøkonominen fra det nærmest 
katastrofale til i dag hvor vi har 
casha ut båtlånet, snudd likviditeten 
og endog er i ferd med å sende en hel 
bunch med medlemmer gratis eller med 
sterkt redusert pris på billettene til 
Rødehavet i november. Dette har vi 
ikke greid uten dere med-lemmene som 
har vært med og jobba dugnad, fått med 
dere andre dykkere fra fjern og nær 
slik at vi har vært i stand til å 
arrangere og planlegg 2 fullsatte 
under-vannsfotokurs på Hvasser med Per 
Eide og Berit Lyngstad, Tjømetreff og 
en nesten uendelige serie av 
drømmedager på vannet  med fjordens 
stolthet, - M/S Steinbiten. Står vi på 
i samme grad framover blir det kanskje 
MALDIVENE vi sikter inn på som mål for 
vår ” treningsleir”  i neste omgang? I 
denne Blekka er det redaktør Jon Bruu 
som har hatt oppsettet, under-tegnde 
har bare plusset på med litt stoff og 
videresendt det hele til vår Webmaster 
og dugnadsgeneral Trygve Kamfjord for 
utlegg på klubbens hjemmeside. 
Mvh. Leder i Tjøme og Nøtterøy 
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Vi som arbeider med treffet tilbyr dette: Praktfulle dykkerforhold, 
innkvartering i store, bekvemme hytter med dusj & kjøleskap, lite bæring av 
utstyr, stor kompressorkapasitet, evt. lån av ekstra flaskesett, greie 
dykkebåter, TOPP SIKKERHETSBEREDSKAP og ikke minst et praktfullt 
vær.(statistikk). Høres ikke dette fristende ut? Den eneste som hindrer deg i 
å delta er deg selv! Vi krever ikke annet enn at du har godkjent dykke-
sertifikat om du vil dykke og at du retter deg etter de sikkerhetsregler som 
gjelder for treffet. (Std.) Trenger du mer opplysninger: Dag Deberitz på  
dagbritz@online.no, Aarstein Vigulf på aars-vi@online.no eller Svein 
Frydenlund på sfry@broadpark.no fyller deg gjerne opp med INFO! 
Som vanlig dødelige treffes man også på telefon: 922.35777 & 997.21547. 
Bindende påmelding til:TJØMETREFFEN 2004 v/ Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb, Boks 10, 3141 KJØPMANNSKJÆR, kto: 2560 20 05995. 

Husk siste frist for påmelding-/betalingsfrist: 25/8-2003 kl 16.00!!!! 
Besøk vår hjemmeside: http://www.lokalsport.com/tndk

Få med deg en unik mulighet til å bli kjent med klubber og dykkere 
fra andre miljøer! Max 50stk!

Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb innbyr 
deg til koselig dykkertreff på Hvasser  
i helgen 3.-5. september 2004: 
ΧFor dykkeklubber og enkeltdykkere. 
ΧVi bor i hyttene på Hvasser Motell. 
ΧEllers kan alle melde seg på!(Først til mølla-)  

ΧGrill-party fredag kl 19.00 (egen grillmat) 

ΧDagstur lørdag kl 10.00 + foredrag. 

ΧRekebord lørdag kveld. (Vi spleiser på rekene) 

ΧSøndagstur kl 11.00-17.00  
ΧPriser:Overnatting, båtturer, dykking/luftfylling: kr 795.- 
Kun overnatting: kr 450,-/pers (Ikke-dykkere) 5 pers. pr. hytte! 

Å
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Reisebrev fra Ålesund. 
 

Hallbjørg og Jon tok med seg dykkerutstyret og dro på vennebesøk til Ålesund i mars i år. 
Vi var her meget spendte på om vi ville få noen fine dykk. 
Etter å ha mailet med Ålesund sportsdykkere og fått tegnet kart over fristende landbaserte 
steder bar det til verks. 
 
På fredagen måtte vi ta til takke med landbasert dykking. 
I enden av den store steinutfyllingen var det påstått at det raskt ble 20 meter og et variert 
terreng. 
Været var fint og vi hoppet uti og befant oss i en helt annen fauna enn jeg er vant med fra 
Tjøme. 
 

  © begge bilder: Jon Bruu 
 
 
 
Kamskjell på bunnen, spette meg her og spette meg der og det var det plutselig en Breiflabb 
også. 
Hit må jeg tilbake igjen en gang. 
 
Dagen etter var vi blitt innbudt Ålesund sportsdykkere på tur med DS Hundsvær. 
En Gammel SHV båt som var imponerende velholdt og beundringsverdig. 
 
Vi ble kasta over bord på en av øyene lenger ut i havgapet og fikk på ny store øyne i maska 
når undervannsfaunaen åpenbarte seg for oss. 
Vi retter en stor takk til Ålesund sportsdykkere som tok oss med og som vil være meget 
imøtekommende med å innkvartere andre dykkere i sitt klubbhus for en svært billig penge. 
 
Er du i Ålesund er et tur i Atlanterhavsparken et must. 
Større Steinbit av godt oppfetet karakter finnes ikke annet sted. 
 
Red Hallbjørg og Jon. 
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Mai-dykking. (Prosjekt vraktur) 
 
Stille vann og blå himmel (hørt den før?) betydde muligheten til å prøve ut nye dykkemål. 
 

 
Sjefen sjøl (Dag) rett før han entrer vannet og ett av flere motiver her ©: Jon Bruu 
 
Gjennom flere generasjoner hadde en av klubbens medlemmer blitt fortalt at på  
Rauergrunnen måtte du ikke sette bunnredskap. Her var det mye jern på bunnen og du 
var garantert å sette det fast. (Høres dette ikke lovende ut?) 
 
Rauergrunnen ligger utsatt til. 
Det er en grunne som reiser seg fra 50 meter og opp til 12-15 meter. 
Det anbefales å ha med kjentmann for å finne stedet. 
Været var så fint at når jeg gikk ned og skulle opp igjen så hadde fremdeles ikke 
dreggtauet strammet seg.  
Her er det glimrende fauna. 
Mye rullestein og mye tang. 
Per Arne og Svein fant også vraket. 
Flere bilder tok de også. 
Det er for øvrig en føljetong om dette på sidene til Svein Frydenlund. 
Klikk deg inn her: http://www.dykkeglede.net/vrak/index.htm  
 
Her var det det ??!!!++&¤¤¤ Kameraet drukna. 
Ingen flere bilder på en stund nå. 
 
Dykkerfolket fikk dykk nr 2 på Vierskjær som også er en plass med stor artsrikdom og 
som klubben henstiller skal få være et foto og undervisningssted og ber dere om vær så 
snill ikke å jakte der. Se link:  http://www.dykkeglede.net/MARINPARK/park1.htm  
 
 
Red Jon Bruu 
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Dykkepåsken 2004. 
 
Det var duket for en gjentakelse av fjordårets vellykkede opplegg med å tilby våre 
medlemmer (og andre gjestedykkere) den unike muligheten til å bli med ut i vår skjærgård 
hver eneste dag i hele påsken. 
 

 
To av klubbens dykkere i vannet ute ved Store Færder. ©: Jon Bruu 
 
På Langfredag var det litt vind i seilene fra syd. 
Vi valgte da Gloskjær som er ei lita øygruppe rett syd av Hvasser. 
Her er det ypperlige forhold for både foto og jakt. 
Obligatorisk grilling finner sted på hver eneste tur. 

 
Her er en av flere liggeplasser på Gloskjær. ©: Jon Bruu 
 
 

Vi hadde glimrende 
vær på Skjærtorsdag 
og turen ble da lagt 
til Dønna som er ei 
lita holme helt syd 
på Store Færder. 
Stille vann og god 
sikt gjorde denne 
dagen helt 
”forferdelig” 
nydelig! 
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Naturmotiv fra Gloskjær ©: Jon Bruu 
 
2. Påskedag var jeg atter plassert bak roret og stille vær førte til at de som ønsket det kunne 
dykke på Capella som ligger svært utsatt til langt syd for Kløvningen. 
Jeg fikk selv et dykk på en stake rett sydvest for Gloskjær og må bare sterkt anbefale den 
varierte fauna som jeg opplevde her. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Påskeaften og 1. Påskedag var det vår 
eminente Leder Dag som også fant ut 
at Gloskjær var stedet å velge. 
Dette passet glimrende siden det var 
stor utskiftning av dykkere på de 
ulike dagene. 
Populariteten ved å dykke her på 
Gloskjær er såpass stor at klubben 
henstiller meddykkere til å ”frede” 
viltet også her og la dette bli en liten 
oase for fotografering og 
undervisning. 
Mer om vårt ”selvpålagte fangst-
forbud” også her på følgende link: 
 
http://www.dykkeglede.net/MARINP
ARK/park1.htm 

I ”tradisjons tro” 
var det landligge 
på Gloskjær for 
grilling og 
gjentatt dykk for 
oss. 
Årets første 
steinbitbilder 
ble tatt her. 
©:  Redakteur 
 Jon Bruu 
 

Som båtansvarlig er jeg, - unge Jon Bruu, - på ferie frem til uke 28. 
Jeg ber om at alle som ønsker å være med på turer i sommer ringer og avtaler 

dette med klubbleder Dag som koordinerer dette på 
Dykk-o-fonen: 922 35 777. 

For utfyllende program i høst sjekk våre hjemmesider: 
http://www.lokalsport.com/tndk 
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Vårt 1. digitale undervannsfotokurs på 
Hvasser gikk av stabelen 23.-25. april: 

Av Dag Deberitz 
Som mange av dere vel har fått med dere ble det første kurset med den kjente og 
meritterte UV-fotografen Per Eide fra Ulsteinvik og hans modell & President i 
Norges Dykkeforbund, - Berit Lyngstad, - en nesten ubetinget suksess. 
Dessverre måtte to av de 25 påmeldte deltakerne trekke seg i siste liten grunnet 
sykdom i familien, men de er heldigvis å finne på neste kurs som vi avholder 
10.-12. sept. samme sted. Dette kurset er også fulltegnet, - med 2 på 
venteliste, - men det er ennå sjanse til å melde seg på, - da vi 
erfaringsmessig alltid må regne med frafall. Se link til kurs # 2: 
http://www.dykkeglede.net/webfotokurs2/forside2.htm . 
I skrivende stund ser det ut som om vi også om nødvendig kan klare å få skviset 
inn et 2-4 ekstra utover de 25 vi hadde satt som tak for det første kurset i april. 
Dette gjelder både overnatting, fasiliteter i kurslokalet og det dykkermessige. 
Se alle bildene og hva Dagbladet og NRK-Vestfold skrev og sendte om det 
første kurset vårt: http://www.dykkeglede.net/webfotokurs/bildene.htm. 
 
 

 
 
 
 
Bildet over: 
Kurslederne Berit Lyngstad og Per Eide flankerer Gry Bjørck Andersen 
fra Halden DK., - vinneren av UV-fotokursets uhøytidlige fotokonkurranse.  
Foto: © Dag Deberitz 
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Slipping av Steinbiten. 

                                                                               
Her bilde av Steinbiten på slipp rett før sjøsetting. ©: Jon Bruu 

 

 
Vi kjører enda lengre ut og dykker på Hollenderbåen. 

 
 
I mai i år var det atter en ”kjedelig” dag med vindstille og finvær. 
I mangel av kjentmann avbrøt vi vår søken etter vraket  
på Rauergrunnen. 
Vi fortsatte i enda 15 minutter og kunne fortøye i Hollenderbåen. 
Dette er et sted jeg har sansen for. Obs. se opp for Kiel-ferja. 
 
På Østsiden av fyret er det et platå på 20 meter, utfor skrenten går 
 det rett ned til 50 meter. 
På sydspissen er det en hel haug med kjempestore blokker 
 i dybde 15-25 meter. 
Svøm videre mot vest og følg en hakkete vegg tilbake til fyret. 
Utrolig kupert terreng og mye å se. 
Grunnen er lett ”saltet” med grønne messingdingser som er godt 
gjemt i sprekker på toppen av grunnen. 
Obs det grunneste er rett rundt fyret og da er det 12 – 13 meter 
 
Obligatorisk gjentatt dykk på Vierskjær var heller ikke å forakte på turen hjem. 
PS taket på Steinbiten egner seg utmerket til grilling og helsemessig pleie. 
  

 

 

 
I skrivende stund fremstår Steinbiten som ny. 
Den er meget skinnende og du vil som gjest  
om bord garantert ikke føle deg som  
”uthengt” i en rusten lørje. 
 
Det ble utført et respektabelt arbeid av 
klubbens medlemmer. 
 
Utvendig skrog er nå helt perfekt  
(fra propell til baug) 
Har nå også fått malt dekk og innvendig spant. 
Det begynner å bli shinet opp innvendig i 
styrehus og øvre ”salong” også. 
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Her under legges ut noen flere bilder fra turene våre hittil i år:  

Nøl ikke med å ringe Dykk-o-fonen når dykkelysta tar overhånd nå i juli og 
august, - så koordinerer vi så langt det er mulig med dykkeledere og 
båtførere som har det på samme måten som deg. Ny terminliste for høsten 
kommer ut i neste nummer av Blekka! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ Krabbeline fra Vier-
skjær er en av våre nye, 
faste fortrolige venninner i 
nærområdet vårt. 
Vierskjæra og Gloskjæra er 
to områder i Tjøme 
kommune som klubben vår 
har gått i bresjen for å 
”fangstfrede” på eget 
initiativ for at vi skal ha et 
par plasser å vise fram til 
våre gjestedykkere og 
andre som er glade i å foto-
grafere. © Dag Deberitz 

Over: Steinbiten Bertram. ©Stein Magne Sæterøy 
 
Til høyre: Fra danseskolen for sjøtroll ved Glo- 
skjæra syd for Sandøsund. © Dag Deberitz 
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◄ Gry Bjørck Andersen © fra 
Halden Dykkeklubb var del-
taker på det første UV-
fotokurset vårt. En dykkehelg 
på Gulen Dykkesenter ble 
hennes belønning for dette 
hennes bilde som ble kåret til 
kursets beste av både 
deltakerne og kurslederne med 
vekttall 50/50. 
 
Det artige med dagens digitale 
UV-fotoutstyr er at det gjør det 
mulig for ”Hvermannsen” å ta 
gode bilder under vann for en 
overkommelig penge. 
 
Bildet under viser storfint 
besøk fra det høye nord i 
Berlevåg: Kongekrabbens 
store høvding, - Arnt Eirik 
Hansen får greie på hvor vi 
leverer hummerne vi tar etter 
hver dykketur (Kongehytta) 
;o).  © Dag Deberitz 
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
 

Citizen Promaster 
søker ny eier. 
 
Kjøpt i 1993 men 
ikke brukt. 
For 1200, - er den 
din. 
 
Jon.bruu@siv.no Klubben er på jakt etter en 

lang-stammet motor til  vår 
nyinnkjøpte lettbåt. 
 
20-55 hk og max 10.000kr 
Mail til Jon eller Trygve:  
 
Jon.bruu@siv.no eller 
 
trygve.kamfjord@tcg.as  
 


