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BESTE BLEKKA I NORGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    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!) 

Denne Blekka er redigert av Dag D.  Frist for stoff til neste #  av Blekka i 2005: 1. juni 2005   
Utgivelse av neste Blekke: 5 juni 
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.
 

 



Klubbnytt/ledern’s  hjørne: 
 
 

Klubben vår seiler fortsatt i medvind som aldri før: 
Aktiviteten er som dere skjønner stadig like upåklagelig. 
Begge klubbkompressorene våre jobber fremdeles på 
høygear og nye dykketurer og andre aktiviteter legges 
stadig til terminlista vår. Og terminlista finner dere stadig 
under knappen ”Turer” på www.lokalsport.com/tndk. 
15.-17. april gikk vårt 3. nybegynnerkurs i UV-foto av 
stabelen med Per Eide og Berit Lyngstad.. 11 fornøyde 
deltakere ble innført i den digitale UV-fotoens mange 
mysterier og sees som regel med sine kameraer fast fortøyd i 
håndleddene sine. Bildene de legger ut på 
www.dykkesiden.com eller på sine personlige 
fotoalbum på nettet blir bare bedre og bedre. Vi følger opp 
med  videregående kurs/workshop i digital UV-foto og 
billedbehandling på Hvasser Motell en av de siste helgene i 
september. Vi har også nå 5 ledige plasser på vårt 
marinbiologikurs med Astrid Kari Woll og Jon Fuglestad 
på Hvasser 20.-22. mai.. Kontakt undertegnede fortere enn 
fy om du har lyst på dette meget interessante kurset. Følg 
med på E-mail om nye interessante og innbringende 
prosjekter fra styret i klubben.. Nå har vi snart ny motor 
til ”Gulingen” og beinet på flytrappa til Hurgada hvis vi 
spiller våre kort riktig!  Du har også mulighet til å delta! 
Mvh. Leder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, 
Dag Deberitz 
dagbritz@online.no 
DYKK-O-FON: 922 35777 

 2



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDAKTØREN HAR ORDET: 
 
Blekka er ute igjen etter diverse forsinkelser. 
Atter en gang er det mangelen på innlegg aller 
andre artikler fra andre enn redaktøren selv 
som er den gjennomgående trå også i dette 
nummer. 
Redaksjonen har blitt styrket med en av 
klubbens medlemmer, Sten Rune, og det vil 
nok bli mere dreis på Blekka i tider fremover. 
Det har vært en hektisk vår også for klubbens 
aktiviteter og det er faktisk med beklagelse at 
vi ikke rekker å gjenfortelle all den nyskapning 
som skjer i klubben i dag. 
Kurs og treff  går unna som hakka møkk og 
hvis dere klarer å formulere et innlegg så skriv 

Siden bredbåndet er på plass går filoverføring som hakka møkk. 
Jeg ber dere kjære lesere send meg materiale til neste blekke, bare skriv jonbruu@start.no  
Din og Min Redaktør:  Jon Bruu 

Invitasjon til Pinsedykking  
med TNDK. 
 
Tradisjons tro vil vi også i år legge MS 
Steinbiten ved Losstasjonen på 
Hvasser fra og med fredag kveld. 
Ved å ha base fra Hvasser er de ytterste 
skjærene bare times tur unna.(i 
motsetning til 3 timer fra 
Kjøpmannskjær) 
 
 

Det er også meldt finvær og ypperlige forhold for dykking på utmerkede holmer og skjær som 
Osskjær, Svartskjær, Tristein, Færder og andre svært utsatte steder. 
Er det interesse for natt dykk på fredags- eller lørdagskvelden på 30 meters veggen på 
Kringlene? 
Eller hva med Matkollen i litt smulere farvann. 
Hva med sydspissen av Gloskjær nattestid med spektakulær undervannsfauna?????? 
Mulighetene er mange og det er dere dykkere selv som må ta initiativ til å ta kontakt med 
klubben, les DYKK-O-FONEN 922 35777 eller på mail til meg, Det vil også bli lagt ut en 
link på dykkesiden om dette. 
Red Jon Bruu. 
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Dyrking av rosa hudfarge 
og grilling i sydveggen få 
fyrboligen på Færder fyr 
(Tristein) i Pinsen i 2004 
 
Har du lyst har du lov: 
Vi skal dykke heeeeeele 
Pinsen. 
 
DYKK-O-FONEN på  

 

922 35777 (Dag) og Jon 
Bruu sin lille bærbare på 
906.46819 er essensielle # 
å merke seg for dykking 
denne Pinsen! 

 
Rødehavet - del 2 
 
Vi kastet loss fra kaia og stemningen var ekstatisk når vi samlet oss på soldekket til briefing. 
Vil dykkerleder være en ny kamikazeopplevelse for ringrevene som hadde dykket her før? 
Lettelsen var stor når det gikk opp for oss at divemaster var en gammel ringrev fra Kairo som 
hadde hatt dette som yrke siste 14 år. Noe sånt var ensbetydende med kvalitet. 
 

.  
Rammen for testdykket var. 1 finn ut hvor mye bly du trenger. 2. riktig av-veing. 3. ikke 
ødelegg noe. Dette betydde at kameraet ble med og batteriene var fulle. 
Vannet omfavnet meg og lekte fløyelsmykt rundt meg. 
Varmt, krystallklart og yrende av liv. 
Som seg hør og bør fulgte ingen instruksene til divemaster. 
Etter å ha vist at vi klarer å sveve over bunnen uten å komme borti svømte folk bort i alle 
retninger. 
Av 10 dykkere tror jeg det var ett par som kom opp med divemasteren, resten var borte vekk. 
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Stedet vi har vårt testdykk på heter RAS KATY, det er egentlig imponerende over hvor mye 
liv det var her. 
Det tok vel 10 minutter før vi fant Nemo. Fikk et glimrende bilde av den lille krabaten. 
Området består av sandsletter med små koralltårn spredt utover som termitt-tuer. 
Blekksprut, pufferfisk, groupers og jackfish så vi her. 
Overmodige kastet de enkelte dykkere seg inn i ”farlige” situasjoner i jakten på de beste 
bildene.  

 
Se på bildet over som viser Magne midt inne i en flokk blodtørstige fisker på  
Jakt etter det ultimate makrobildet. 
Vel oppe er det som en bikube om bord. Alle var fulle av inntrykk om hva de hadde sett. 
Vi ville bort fra kaoset og alle de andre båtene, vi satte derfor kursen mot Dunraven. 

 
Dunraven, den ligger der med bunnen i været og propellen nede på 25 til 30 meter. 
Du kan svømme mellom propell og roret. 
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Det er mulig å penetrere store deler av vraket men det er lett å sette seg fast. 
Det ligger helt inntil revet så det er ypperlig å "titta på fiskarna" mens ni ligger på deco. 
Skroget er nå dekket av koraller og mange fisker beiter blant disse. 
Vi kom over en kjempestor murene i korallveggen over vraket, viftet du litt med bleke 
dykkerfingre foran den kom den lenger ut av hulen. 

 
 
Vel oppe gikk kursen mot BEACON ROCK hvor vi planla å bli over natt og også 
gjennomføre NATTDYKK. 
Det ble raskt mørkt, stjernene tentes over oss og funklende lys over vannflaten langt borte 
fortalte oss at vi var ikke de eneste som hadde valgt denne plassen å overnatte. 
På med utstyret og ut i vannet  bar det. 
Jeg og Hallbjørg sank ned i det mørke vannet fulle Av forventninger om haier og det som 
verre er. 
En ting bare skal med hit ned neste gang, DRAGONSUBLYKTA med cannister og masse 
power. 
Når de gamle uk-400 lyktene fungerte såpass så ville det bar bli den ultimate råhet med 
100wattern her nede, (ok en 18 til 34w HID også da) 
Ville lyst opp hele j**vla lagunen. 
Det kuleste med nattdykk her nede er at fiskene sover. 
De ligger stille på bunnen eller i revet og jeg er helt sikker på at du kan ta på dem hvis du er 
dum nok. 
Det som er ute og vandrer på revet om natten og som stikker og plager deg i uker etterpå er 
kråkeboller. 
Stikk deg på disse og du er nummen resten av ferien. 
ERGO oppdrift er et must på nattdykk. 
Fiskene lå strødd over alt. Dette dykket var ikke dypere enn 12 meter og det var fisk over alt. 
Store parrotfish med ”sovepose” vevd rundt seg. Krabber og lionfish. Vi møtte en innpåsliten 
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liten pufferfish som vi kunne spille badminton med!  DA ble’n stor da! 

 
Det kule er hvis du ser på bildet så fikk jeg den til å posere ved et Tekstile-cone-skjell 
Som er Rødehavets aller giftigste skapning: 
“Pick it up and  die”, - var divemasters advardsel. 
Det har en brodd med gift som lammer deg på stedet, ergo du drukner om du prøver. 
Kom også over en masse Blue sailfintag som jaktet rundt. 
 
 

Når vi kom opp og satt i båten kommer Per Arne 
og Komodo opp som et skudd. 
Ny flaske, ny flaske her skal jeg bare ned igjen, 
NÅ. 
Gutta hadde sett murene og blekksprut rett under 
båten i det de skulle opp etter endt dykk. 
Alle viste vi den kvelden at i morgen var det 
THISTLEGORM.  
 
Fortsettelse i neste nummer av Blekka! 
    
Redakteur:  Jon Bruu 
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Pullerten på akterdekket på Monitoren Thor  
ved Hoftøya som TNDK hadde 3 turer til i 
Påsken. 
 
Det er til slike steder Steinbiten bringer aktive 
dykkere. 
 
Foto: Jon Bruu 

Bak maska i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb: 
 
 

 
 

Navn: Marte Hermansen 
(Fra 2005: styremedlem i TNDK) 
Født: 13.09.85 
Bosted: Tolvsrød, Tønsberg 
Dykkeutdanning: Padi AOWD 
 
Hva var det som vekket din interesse for 
dykking? 
Høsten 2003 var familien på Rhodos og da 
tok lillebror, pappa og jeg en Scuba 
Discovery- dag med Waterhoppers. Jeg 
hadde ikke kontroll i det hele tatt, men det 
var nydelig og fant fort ut at det var noe jeg 
ville fortsette med. 
 
© Dag Deberitz 
 

Hva er det beste (mest spennende) ved dykkeaktiviteten? 
Stillheten, bare å være nede uten mas og stress. På grunnkurset syntes jeg det var herlig å bare 
puste under vann, selv om det var i hall. Selvfølgelig er det jo alt man ser som er aller mest 
fascinerende, selv om jeg ble mer redd enn fascinert når jeg nesten kyssa en steinbit. 
Vrakdykk er utrolig spennende, ”Thistlegorm” i Rødehavet er vel mine beste dykk. 
 
Deler familien dine interesser? 
Både pappa og lillebror Petter dykker, mens mamma snorkler. 
 
Hva betyr klubben for deg? 
Var ikke så engasjert før, men etter RH 2004 fikk jeg jo mange venner i klubben. Nå er jeg i 
styret også. Det er fint å følge med på hva som skjer, og jeg koser meg veldig når vi er ute på 
tur. 
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Hva mener du bør være TNDK`s framtidige satsningsområder? 
Satse på at R2006 blir like bra som RH2004. 
Pusse på Steinbiten og gulingen. 
Få flere dykkere fra andre deler av landet hit for å dykke med oss. 
Som foreløpig eneste medlem av festkomiteen synes jeg det skal feires når klubben jubilerer 
neste år! 
 
Hva gjør du i forhold til sikkerhet? 
Jeg sjekker ofte mitt eget utstyr, i tillegg til buddysjekk før jeg hopper i vannet. Jeg holder 
meg nærme buddyen under vann, hvis jeg klarer å holde følge vel og merke.. 
Og så er vi veldig flinke til å skylle utstyret etter bruk. 
Dessuten bruker jeg refleks..(det var kanskje ikke den type sikkerhet du siktet til..?) 
 
Har du noen planer for videre utdannelse innenfor dykking? 
Vi har snakket om å ta Rescue Diver`n og evt. Dive Master etter det. Men jeg er fornøyd med 
sertifiseringen min nå, slik den er.  
 
Hva bør klubben gjøre for å rekruttere flere jenter? 
La jenter få oppleve det. Alle jeg snakker med sier: ÅH! Dykking høres så fint ut.. men de 
gjør ikke noe med det! Hvis klubben arrangerte eller fikk NDF til å arrangere slike 
opplevelsesturer for både jenter og gutter som er usikre på om dette er noe for dere, hadde 
kanskje flere fått smaken på det.  
Men det er selvfølgelig ikke alle som er så tøffe som oss jentene i klubben. 
 
Red. Sten. 
 

 
 

 

Tøffe gutter tisser ikke i drakta. 
Og hvis de tisser i drakta har klubben egne prosedyrer for å ivareta hygienen om bord. 
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Berlevåg i mars. 
 
Vi var 11 dykkere som hadde fått den vanvittige ideen at det ville være ypperlig å reise til 
Finnmark og nærmere bestemt Berlevåg på vinterstid for å dykke. 
Vi dykket jo på vinteren her nede også så det ville helt sikkert ikke bli noe problem. 
Etter å ha diskutert dette over lengre tid på www.dykkesiden.com (over 10.000 registrerte 
lesinger av innleggene i denne tråden vår) var planen klar. 
Vi flyr opp og sender resten av dykkerutstyret med fiskebilen nordover. 
En glimrende løsning som resulterte i at alt som var tungt og kunne benyttes som moring gikk 
med fiskebilen. 
Endelig slapp vi å krangle med flyvertinner om at ventilsett er utmerket handbagasje. 
Noen kjappe timer og vi landet i et uvirkelig vær i Kirkenes. 
Det var  som hjemme, sol, skyfritt og noen få minusgrader. 

 
Leiebilene ble skaffet frem og Skiippagurra neste var mottoet der vi raste over vidda  
østover i Finnmarkens nye Toyotaer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellom Tunnelbukta og Kjølnes 

V

 

Fyr feide stormkast som kom ned 
fra fjellet henger’n av veien og over 
autovernet mens den ennå hang 
bakpå Hi-Acen med Dag, Jon og 
Hallbjørg inni. Men med litt hjelp 
fra våre andre forblåste reise-
kammerater  fikk vi velta henger’n 
over på rett kjøl igjen. 
Foto: Dag Deberitz. 

æret ble litt verre før vi kom frem, at hengeren vår blåste av veien sier litt om det. 
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Siden Campingen på stedet kun har 10 plasser så betydde det at vi overtok heile plassen. 
Glimrende innkvartering og korridoren ble straks innviet som tørke og rigge-rom for 
dykkerutstyr. Stua var skruplass for nyrigging av DIR-bakplater, foto/videoutstyr og lys-
utstyr. 
 
Dagen etter, - altså 11. mars, - var det klart for Finmarksdykking. 
Været var upåklagelig og nå skulle Kongekrabba oppdages. 
Etter 20 minutters kjøring var det tunnelbukta som skulle bli arenaen. 
Arnt var guide og skulle finne krabbe til oss.(i ettertid ganske sprøtt) 
Det tok 3 minutter og dybden var 6 meter før Arnt holdt nos svææææært opp foran trynet på 
meg.ooooooooooooiiiiiiiiiiiiiii. 

Jeg vippet over den lille 
skrenten og sank ned på 10 
meter, der borte satt det en 
og stirret på meg. Sakte og 
majestetisk beveget den seg 
i slow motion bortover mot 
meg. 
Snipp snapp snute så var 
denne og flere til sikret til 
festen senere. 
Disse er svært lett å komme 
innpå 

 
Søringan kan sammenligne dette med taskekrabbene sørpå når det gjelder hvor utrolig 
vanskelig de er å fange eller å komme innpå for fotografen. 
Og kort sagt her vi dykket myldret de over bunnen. 

 
Hvis jeg merket dem ville jeg nok ha rukket en 30 til 50 dyr på dette dykket. 
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Dat var bare å komme seg opp i fjæra, la neste dønning slenge deg på land og prøve å få av 
riggen før bisselkrokene frøs til. 
Moralen er at hullete 5 finger-våthandsker er kaldt selv i Berlevåg. 
Er egentlig helt sikker på at amputasjon gjør mindre vondt. 
I neste nr: ”Nattdykk i Finnmarken.” 
Red. Jon Bruu 

 
Disse smaker utroooolig godt! 
 
Klubbstyret i 2005: 
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Bildet under: 
Det nye styret i 
Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb etter 
årsmøtet i februar 
2005: 
 
 Bak fra vestre: Jon 
Bruu (vararepr.), 
Hallbjørg Indgaard 
(styremedl.), Svein 
Roar Lie(kasserer), 
Emil Wallmann 
(styremedl.), Tut-
ank-Amon(vår leder i 
Egypt-avdelingen), 
Sten Rune  
Pedersen (nestl.) 
Foran fra v.: Marte 
Hermansen 
(styremedl), Aarstein 
Vigulf (vararepr.) 
og Dag Deberitz 
(leder).
 



IKKE ALLE DYKKET LIVEABOARD I EGYPT UNDER RH2004: 
Av Dag Deberitz (Freelance-skribent i Blekka.) 
Jon Bruu har i de siste # av Blekka beskrevet ”liveaboard”-varianten fra sitt 
ståsted. Det betyr ikke at vi andre som valgte dagsturdykking og til og med en 2-
dagers tur til Kairo hadde det stort verre! Det er litt gøy å fokusere litt på hvor 
fint vi hadde det der nede, - siden vi nå har sjansen til å gjenta vår suksess for å 
komme seg gratis eller i det minste sterkt subsidiert til Hurghada høsten 2006 
som er vårt neste felles mål i ”RIK GJENNOM Å DELE”-prosjektet vårt. Og 
kanskje før vi regner med?? 
 
Jeg velger å skrive litt rundt de beste bildene jeg tok så dere som har lyst på 
en ny tur nedover eller dere som vil dit for 1. gang har litt å se fram til! 
 Nakensnegler har vi jo hjemme 

også men denne tassen her, - en 
firefarget “Pyjama slug” eller 
Chromodoris quadricolor som de 
kalles på fagspråket var litt gøyal 
der den med sine 12 millimeter 
klatret rundt der bunntauet fra 
dykkebåten vår var festet nede på 
vraket av Thistlegorm, - et av 
verdens mest berømte krigsvrak. 
Tatt med INON makroforsatslinse
Min interesse for marinbiologi 
har skutt i været etter hvert som 
jeg kommer opp med alt flere rare 
ting jeg ikke helt vet hva er, - 
brent inn i minnekortet på UV-
kameraet mitt. Jeg GLEDER meg 
til marinbiologikurset 10.-22. 
mai! ©: Dag Deberitz 
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Dette er ½-parten av det 
digre lokomotivet som 
ligger ca 15 meter ut på 
babord side av Thislegorm. 
Tatt med INON 105graders 
vidvinkelforsatslinse på ca 
5 meters avstad og 28 
meters dyp. Thislegorm er 
et ”must see”-vrak for alle 
som kommer til Rødehavet 
og Ras Muhammed-
området. © Dag Deberitz 
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”Man skal være reinslig med 
seg sjæl, - selv på dykketur i 
Rødehavet”, - sier min dykke-
buddy Marte Hermansen som 
her har seg litt i 3 av badekarene
som ligger rundt på vraket av 
Yolanda rett øst av Ras Mu-
hammed syd på Sinai-halvøya. 
Her ligger også nok nye 
toaletter til alle medlemmene i 
Tjøme og Nøtterøy DK! 
© Dag Deberitz 
På vraket av 
Thistlegorm er det nok 
av interessante ting man 
ikke bør slå for hardt på 
med baksida av 
dykkekniven sin. 
170mm engelske 
granater av prima 
kvalitet er ikke å kimse 
av.  
Min utmerkede 
divemaster Muhammed 
signaliserte keep clear. 
© Dag Deberitz
 

 Helt kanon på 
akterdekket av
Thistlegorm 
synes vårt 
styremedlem 
Marte 
Hermansen. 
© Dag 
Deberitz 
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renen ”Murray” på nesten 170 cm viste oss litt rundt nede på Yolanda Reef 
ar tydelig stolt av reviret og viste det fram i et  fargespekter man skal lete 
e etter. © Dag Deberitz 

Kairo-gjengen 
r bilder fra unge Deberitz’ RH2004-opplevelser i neste BLEKKA (# 85) 

avbildet av vår 
egyptiske 
guide ovenfor 
pyramidene i 
Giza. Denne 
gjengen på 17 
av de 33 
Rødehavsfare 
fikk virkelig 
bryna seg på 
folkelivet i 
Kairo og fikk 
med seg 
”kyltyr” i 
bøtter & 
spann! © Dag 
Deberitz 
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Sett av lørdag 18. juni til gratis 
Sommerfest og St.Hansfeiring med 
TNDK. Egen innbydelse kommer på E-
mail, og blir publisert på hjemmesiden i 
løpet innen 8. mai. STYRET 

 

Returadresse: Tjøme og Nøtter

 

← Vår ”President”, - Dag Deberitz, - fylte 
50 år på søndag 1.mai. Redaksjonen, på 
vegne av medlemmene, GRATULERER 
MED LANGT FREMSKREDEN ALDER,
og takker for at han hittil har ofret 
HALVE livet sitt på TNDK (1981-2006 = 
25 år). Selv om Dag er blitt grå i håret, er 
han fortsatt like "barnslig". Redaksjonen 
er litt i villrede om dette er postivt eller 
negativt. (Red.anm.)   
Mvh: Trygve Kamfjord 
  
øy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
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