
 
 
 
 
 

BESTE BLEKKA I NORGE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NR.82*AUGUST* 2004*ÅRGANG 12*OPPLAG 10 + E-mail 

    Blekka-info: 
 
Postadresse: ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
Telefon:  Redakteur : JON BRUU 

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    jonbruu@start.no  

 
Gi beskjed til Dag på dagbritz@online.no 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: 1. oktober 2004   
Utgivelse av neste Blekke: 10. oktober 
Send gjerne stoffet (også bilder)  på 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. Red. 
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 Klubbnytt/ledern’s  hjørne:

Klubben vår seiler i medvind som aldri 
før: Aktiviteten er stadig like 
upåklagelig, begge klubbkompressorene 
våre jobber på ”høygear”  og 
påmeldingene til Tjøme-treffen 2004 
3.-5 september strømmer inn hver dag.  
Det er ennå noen plasser igjen på 
Tjømetreffen og det er ikke for sent å 
melde seg på. Det 2. UV-fotokurset med 
Per Eide/Berit Lyngstad måtte 
dessverre flyttes fra 10.-12 september 
til 24.-26. september, - men det ser 
ut som om de fleste som var påmeldt 
kunne da også. I alle fall er kurset 
fullt og vi opererer med venteliste. 
Da det erfaringsmessig alltid er noen 
som må trekke seg i siste liten er det 
derfor lurt å melde seg på til Svein 
Frydenlund på sfry@broadpark.no 
likevel om du vil være med. 
Undertegnede & Co. Har hatt en 
kjempesommer dykkermessig og har tatt 
masse fine bilder over og under vann i 
Måløy-distriktet, Lygnstøylvatnet i 
Norangsdalen, Atlanterhavsparken i 
Ålesund, i Stavern og ellers i 
Oslofjorden med M/S Steinbiten. 
Artikler fra dette kommer i neste # av 
Blekka og bilder herfra finnes i de 
nyeste fotoalbumene på følgende link: 
http://community.webshots.com/user/busdiver_. 
Klubbens  hjemmeside rangerer for 
tiden som nr 2 på www.dykkesiden.com’s 
” TOP 50 ”! B k id å f !
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Terminliste for TNDK 2. halvår 2004: 
Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader  
August 2004     
Man. 16. august Styremøte klokka 19:00 hos Dag Deberitz i Stavern. Jfr. innkallingen. 
Fr. 20/8 - sønd. 22. 
august. 

Strømstad – Halden- 
ekspedisjon  

Ansvarlig: Svein 
Frydenlund 

Se: http://tinyurl.com/5fg4w  

Sønd. 22. august Tur m/Steinbiten Trygve Kamfjord Magne 
Bertelsen 

 

Sønd. 29.august  Dugnadsjobbing: Vareopptelling på KIWI i Vestskogen på Nøtterøy kl. 11:00. Ansv.: Per Arne 
Man. 30. aug. Medlemsmøte om RH2004 på Peppes Pizza i Tønsberg. Klokka 19:00. Video & info etc. 
September 2004      
Fr.3.-søn. 5. sept. TJØMETREFFEN 2004 fra Sandøsund på Hvasser. Jfr. tidl. Innbydelse. 
Søn.  12. sept. Tur m/Steinbiten Jon Per Arne  
Man. 13. sept. Styremøte 19.00 Hos Svein Roar Lie, Holmsbrekkene 53, 3140 Borgheim  
Søn.  19. sept. Tur m/Steinbiten Trygve Dag  
Fr. 24.-Søn. 26. 
sept. 

2. UV-fotokurs/Workshop 
med Per Eide & Co. på 
Hvasser.  

Steinbiten blir opptatt da. Se link: 
http://www.dykkeglede.net/webfotokurs2/forside2.htm  

Oktober 2004         
Søn.  3. oktober Tur m/Steinbiten Aarstein Jon  
Søn. 10. oktober Tur m/Steinbiten Trygve Per Arne   
Søn. 17. oktober  Tur m/ Steinbiten Dag Magne B.  
Man.18. oktober Styremøte 19.00 Sted kommer vi tilbake til  
Søn. 24. oktober Tur m/Steinbiten Aarstein  Jon   
Søn. 31. oktober Tur m/Steinbiten Dag Trygve  
November 2004         
Mandag 1. nov. Medlemsmøte på Peppes Pizza i Tønsberg kl. 19:00.  Siste POW-WOW før avreise til 

Rødehavet. Visning av bilder fra turer og lignende hittil i år og vi får siste info før turen. 
Søn. 7. - søn. 14. 
november 

RH-2004: Vi drar til Sharm el Sheik. Da er det dessverre ingen båtførere igjen som kan 
kjøre ”Steinbiten” i gamlelandet. Skulle dette endre seg, retter vi listen. 

Søn. 21. nov. Tur m/Steinbiten Per Arne Magne B.   
Man. 22. nov. Styremøte 19.00 Sted kommer vi tilbake til  
Søn. 28. nov. Tur m/Steinbiten Trygve Jon   
Desember 2004       
Søn.  5. des. Tur m/Steinbiten Dag Magne B.   
Man. 12.des. Styremøte 19.00 Sted kommer vi tilbake til  
Søn. 19.des. Tur m/Steinbiten Jon Aarstein   
Søn. 26. des. Tur m/Steinbiten Kontakt Dag D.! Tlf. 922 35777 2. juledagsdykk! 

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

Terminliste for 2005 vil bli satt opp i god tid før nyttår! Båtførere og 
dykkeledere er satt opp fram til og med desember 2004. 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! 
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Klubbens ”DYKK-O-FON”= 

+47 922 35777 om du ønsker info! 
   

Båtførere Steinbiten Tlf Mobil 
Jon Bruu 33386188 90646819 
Dag Deberitz 33179269 92235777 
Trygve Kamfjord 33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen 33323699 97177725 
Aarstein Vigulf 33046888 99721547 

   
Dykkeledere i TNDK Tlf Mobil 
Dag Deberitz 33179269 92235777 
Magne Bertelsen 33362080 99214115 
Jon Bruu 33386188 90646819 
Trygve Kamfjord 33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen 33323699 97177725 
Aarstein Vigulf 33046888 99721547 

Hilsen Tur- og møtekomitéen i Tjøme og Nøtterøy DK: 

Svein Frydenlund, Aarstein Vigulf og Dag Deberitz 

Minner også om gratis svømmehalltrening for medlemmer av TNDK med minimum 
ABC-utstyr i Tønsberg svømmehall hver fredag klokka 20:00-21.15. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TYSON heter denne 
karen som bor i det 
digre akvariet i Atlan-
terhavsparken i 
Ålesund der jeg i 
sommer fikk anledning 
til å dykke med ansv. 
Sigbjørn A. Lerstad. 
Der var det minst 40 
steinbit på over 10 kilo 
samt digre torsk, sei 
og blå-kveiter. Har DU 
hatt blitt nafset i av 
200 kilo blåkveite??  
Mer herfra kommer i 
neste nummer av 
Blekka. Foto: © Dag 
Deberitz. 
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REISEBREV FRA LOFOTEN SOMMEREN 2004. 
18. juni var det to opprømte dykkere som sto på kaia utenfor dykkesenteret Lofotdykk i 
Kabelvåg. 
Endelig var dagen kommet da vi atter en gang skulle få muligheten til å dykke her oppe i 
Nord. 
Etter førstereisturen i 2003 var forventningene skrudd helt til himmels for denne sommeren. 
Sammen med Christian, Jørgen, Cecilie og en jente til var vi på full fart ut til ei lita øygruppe 
et kvarters tid syd-øst av Kabelvåg med 25 knops gummien til Lofotdykk og Høvdingen 
Magne til rors. 
Vannet her oppe er bestandig glassklart og det var med en selvfølgelighet at vi kunne se 
bunnen der vi ankret opp på 13 meters dyp. 
Utstyret kom på med rekordfart og jeg frydet med som en unge når vannet slukte meg der jeg 
tok en baklengs rulle ut av båten. 
Vannet var klart og tareskogen var stor og fyldig der den med trolske bevegelser lokket meg 
Nærmere. 

 

 

Fisk fant du over alt. 
Hele tiden hadde du sei stimer rundt 
deg, hvis du så godt etter så var det 
også et yrende liv på bunnen. 
Lange Steinbit og spetter smatt rundt 
oss. Denne her på bildet er en Lange 
på nærmere meteren lang. 
Der han lå og åpnet munnen med 
tusen sylkvasse tenner så den litt 
skummel ut. 
Imidlertid kom jeg så nærme innpå at 
autofokusen ikke virker dvs. ca 30 
cm 
Vi var kjempeheldige med skyfri 
himmel denne dagen og sollyset 
gjorde underverker for en fotograf 
her nede C: jon bruu

 

Denne kuperte tareskogen 
møtte meg rett under båten. 
Dette er faktisk en nesten 
helt igjengrodd kløft. 
Det var fryktelig spennende 
å legge seg på rygg laaaangt 
nede i denne og se 
himmelen som glimtet der 
oppe. 
Vi svømte utover i kløften 
og den åpnet seg i et vidt 
landskap op ca 25 meters 
dybde. 
Og stoor fisk var det over 
alt. c: jon bruu 
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På det neste dykket skulle turen gå til Skrova. 
Dette er et lite samfunn på en større øy utenfor innseilingen til Svolvær. 
Se for deg et sted i luftlinje Svolvær-Bodø. 
Her ute i havgapet er det et lite skvalpeskjær som jeg har dykket på en gang før. 
Her finnes det mange fine foto-objekter og ikke minst Steinbit. 
Våre dykkerkollegaer var sultne og ønsket å ta med noe grillmat opp. 
Hva med Steinbitfille på grillen mens den fremdeles rører på seg? 

 
 
Jeg prøvde mange ganger og ved første berøring så stikker de av sted som et olja lyn. 
Imponerende så vanvittig raske de kan være. 
Har heller aldri ett så vanvittig store sjøroser her oppe før, sikkert 25 cm i diameter og de 
vokste fremme i lyset og ikke kronglete til. 
 

Her er Hallbjørg i svev 
langs en vegg som går fra 
3 til 25 meter. 
Helt kledd med stortare og 
små trappetrinnavsatser 
gjør veggen spennende. 
At det i tillegg jeger stor 
sei rundt oss er bare med 
på å få computeren til 
begynne å pipe ut deco 
advarsler. 
Siden det ikke var noe 
strøm å snakke om på 
dette dykket var det bare å 
la seg drive rundt. 
C: jon bruu 

Som sedvane for en dykker skal det være fint 
vær når du er og dykker i Lofoten. 
Som du selv kan se var været upåklagelig. 
Det kiler godt i magen når gummien til Magne 
i Lofotdykk drar utover på stille vann i 25 
knop og turen ut tar bare 20 minutter. 
Gutta med Hawaii-slyngene klare til hugg lar 
de seg rulle ut i vannet. 
Overveldet av fiskelimet forstår man raskt at 
det ikke er lurt å stikke den første og beste. 
Det er ikke så morsomt å svømme rundt hele 
dykket med et drivanker av en steinbit som du 
fant etter 3 min bunntid. 
Jeg så vel 4 eller 5 på mitt dykk. 
Det er rått hvor nærme du kan komme dem. 
Etter diverse forsøk må jeg konkludere at 
Steinbit ikke vil la seg klappe her i Lofoten. 
C:jon bruu 
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 Dette er typiske eksempler på hva du finner av motiver her oppe. C:jon bruu 
 

 
Det er masse små rare maneter som driver rundt. 
Ta heller å ta en titt på bildene som ligger på http://community.com/webshots/user/jonbruu 
De andre gutta fikk selvfølgelig med seg grillmat opp. 
Dykking her oppe må absolutt sees på som en høydare og anbefales sterkt for de som klarer 
litt kalt vann. 
Intet problem å få leid våtdrakter her oppe med ta med deg tørrdrakta du. 
Hilsen Hallbjørg og Jon. 
 
 
KLUBBEN HAR ENDELIG KJØPT SEG MOTOR TIL LETTBÅTEN SIN. 
Siden både lettbåt og motor er innkjøpt for en billig penge har tidens tann satt sitt preg på 
investeringen. 
Derfor innkalles det herved til DUGNAD på lørdag 28. august. 
Båten ligger på ”klubbhuset” på Tjøme ved Tjøme Kirke. 
Målet er å få Gulingen representabel innen ”Tjømetreffen” som arrangeres 3.-5. september. 
Alternativt til fotokurset som arrangeres 23.-25. september. 
Får vi ikke dette klart så må klubben regne med utgifter på 1000kr pr stevne for innleie av 
lettbåt. Targabøylen på båten må demonteres, pusses, settes inn med Owatrol og lakkeres. 
Ny bunnplugg/kran må monteres. 
Har noen styrekonsoll og eller gass/gearkabel liggende? Det trenger vi. 
Stålsparkel eller glassfibersparkel. 
Bunnstoff har vi. 
Meld deg på til Dag eller Jon om du kan delta. 
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Klubbtur til Vierskjær 25/7.2004 
 
Vi var 12 dykkere som hadde bestemt oss for å nyte søndagen på Vierskjær. 
Dette stedet er som sagt et av klubbens dykkermål hvor vi anbefaler dykkere å ikke benytte 
dette stedet som matauk. 
Litt av hensikten er å ha en tilnærmet garanti for at dykkere med kamera finner et mangfold 
av marint liv å feste til Compact Flash brikken sin. 
Mye vind i dag med intet problem for den erfarne skipper ”Worse” Bruu. 
Hettegenserene ble flittig brukt og jeg faktisk frøs i våtdrakta i dag. 
Uansett så hadde dykkere flest fine dykk. 

 
 

 
 
 

STRØMSTADTUR 
i regi av Tjøme og Nøtterøy samt Drammen dykkerklubb. 

 
Denne turen finner sted i perioden 19. til 21. august. 
Foreløpig er vi 6 til 8 dykkere som forlenger ferien og drar ned for å lære svenskene 
undervannsfotografering. 
Det er planlagt en tur til Klaretjern i Halden-området på returen. 
Innholdsrik reportasje og stilige bilder vil være å finnes i neste nummer. 
 
 

 

Blåstål, hummer og Krabbe er nå helt vanlig 
her. 
I tillegg så ble det også praktisert tresteg over 
vann her ute på Vierskjær. 
Flere større steinformasjoner ligger på bare 
10 meters dyp og utgjør en unik biotop her 
ute.  C: jon bruu 
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MISSINGENE OG STEINBITEN. 
Et epos som fant sted 1. august i år. 

 
Det har i lengre tid vært interesse for at Klubben skulle få til en tur over til ”are sia”. 
Mer spesifikt var det Missingene og ”gamle-vraket” (Schleswig – 1711) som lokket. 
Denne søndagen hadde værgudene som vanlig bestemt at det ikke skulle blåse. 
Med solskinn og grillmat fattet kapteinen vedtak om dette, - kvelden før. 
Ca 2.5 timer tok overfarten og gode råd var dyre sår vi fra utkikkstønna (les taket) kunne 
observere at det lå minst 16 seilebåter inne i lagunen. 
Hvor skulle vi nå ligge? 
Løsningen ble en strandhuggpatrulje til skjæret øst på Missingene og da også bare meter unna 
vraket. 

 

 

 

Her gjorde Nøtterøy og Tjøme Dykkeklubb 
rettmessig krav på øygruppen og etter å ha 
plantet ned dykkernes unionsflagg 
annekterte vi øya. 
Dykkerne skvatt uti vannet som flyvefisker 
og padlet mot vraket. Her var det kanonene 
som var det mektige skue. 
Lenger ned lå det et melkehvitt lag med 
kiselalger over bunnen og reduserte sikten 
til en knapp meter helt nede på ankeret. 
Jeg slapp allikevel dykkere lenger vest på 
øygruppa. Her var planen en stor bue 
sydover og så komme opp i nærheten av 
vraket. Her påstod gutta at sikten var oppe i 
nærmere 15-20 meter og hadde et 
glimrende dykk. 
Ellers så er hele den sydlige delen av 
øygruppa grei å dykke på. 
C:jon bruu 

De vulkanaktige klippene er 
skarpe og taggete. 
Det er masse kløfter og 
ujevnheter under vann og 
faunaen er upåklagelig. 
De på denne rosa som jeg fant 
rett under båten på 4 meters 
dyp. 
Det er også å anbefale veggen 
på hovedøya som vender mot 
vest og bukta inn mot lagunen. 
Her er det er ruglete vegg med 
mye stein. 
C:jon bruu 
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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/betaling: 25/8-2004 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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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
 

Dacor jakkevest 1994modell 
Dacor Quantum 1994modell 
Begge deler vurderes solgt. 
Ventilsett servet i 2004. 
Brukt ca 200 dykk begge deler. 
Går over til vinge og 300bar. 
Er dette av interesse så send meg 
en mail:  jonbruu@start.no  
Sms til 90 64 68 19 virker også. 


