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    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@tele2.no om du vil ha Blekka på Internett i 

farger!! 
(Hvis du da ikke allerede er så heldig at du får nettopp det!) 

Husk å melde forandring av E-mailadresse/adresse til kasserer/ og klubbleder! 
Frist for stoff til neste # Blekka i 2006: 1. februar 2006

Utgivelse av neste Blekke: 10. februar 2006 
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. 
 

Denne utgaven av BLEKKA er laget av Jon Bruu, Sten Rune Pedersen og Dag Deberitz 
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Hei på jer meddykkere i TNDK og andre dykkervenner! 
Et oppfølgingskurs/workshop i UV-foto regner vi med å få på 
tapetet i regi av våre venner Per Eide og Berit Lyngstad  fra 
Ulsteinvik på Hvasser Motell torsdag 9. – søndag 12. mars 
2006. Det bygger videre på det vi lærte under 
grunnkurset/workshopen i digital UV-foto i løpet av de 3 
gjennomførte kursene vi har hatt tidligere. Prisen er ikke helt 
klar ennå, men sett av denne helgen hvis du har vært med oss på 
det første kurset og vil lære mer. Nå har de fleste av oss fått tatt
noen bilder siden 1. workshop og fått lært litt av våre feil. En 
spesiell person, - vårt medlem Christian Skauge, - har til og med 
klart å bli norgesmester i digital UV-foto i mellomtida! Bra 
jobba Christian, - som også har blitt autorisert CMAS 
marinbiologi-instruktør som beste kandidat på instruktørkurset 
sitt! Han har lovet å kjøre neste kurs i marinbiologi for oss! 
 
M/S Steinbiten hadde som kjent en lei landkjenning mens vi 
holdt på å forøye på Østre Bustein for 3 uker siden. Nå har 
skuta vært på slipp og blitt reparert samtidig som vi har tatt 
vår-slippinga litt på forskudd. ;o) Les mer på side 15 & 16. 
 
Neste på tapetet, - utenom de ordinære oppsatte søndagsturene, 
- er det nasjonale nattdykket, som i Vestfold foregår både i 
Horten (Løvøysundet), på Svelvilstranda på Tjøme samt i 
Stavern. Se mer om dette her: 
http://tinyurl.com/bqh3s  
 

Til sist ønsker jeg alle i klubben og andre dykkevenner en 
Gledelig Jul og et riktig Godt Nytt År. Takk for innsatsen i 
2005! Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb framstår nå som en av 
landets mest aktive, attraktive  og inkluderende klubber!  
Dag Deberitz   
dagbritz@tele2.no
DYKK-O-FON: 922 35777 
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REDAKTØREN HAR ORDET. 
 
Høsten har vært hektisk på flere områder. 
Aktiviteten i klubben er stor og trolig økende. 
På tross av dette er det i svært liten grad 
innspill fra andre en redaktør og to andre om 
artikkelproduksjonen. 
Etter å ha gått tom for en mengde ideer samt 
sunket ned til depresjonsdeco våknet imidlertid 
villdyret. 
Sant må sies under sterk medisinering av Øl og 
EAN 32. 
Det er helt avgjørende for BLEKKAS fremtid 
at klubbens medlemmer kommer på banen 
med innspill og temaer som de ønsker belyst i 
vår klubbavis. Red.

Det er snart årsmøte i klubben og på alle årsmøter velges det personer til div verv. 
Optimalt sett er det kamp om posisjoner og ildsjelene er mange, andre ganger velges 
anonyme mennesker ved akklamasjon, uten å helt få det med seg selv. 
Klubben trenger DEG. Klubben vil ikke fungere uten DEG! 
Klubben trenger dine innspill! ( også på årsmøtet) 
Det er kjedelig å oppleve et årsmøte som i praksis ser ut som et vanlig styremøte i klubben. 
Møt opp og bidra til å legge strategien i klubben slik DU ØNSKER det skal være. 
Jon Bruu Redaktør en gang i blant her i Blekka.

DIGITALT FOTOKURS TIL 
VÅREN? 

Etter en rekke ”nybegynner” kurs i digital 
undervannsfotografering med tilhørende digital 
bildebehandling er det stemning for noe mer. 
Det er derfor satt av en langhelg til. 
DIGITALT FOTOKURS/WORKSHOP DEL II 
som bygger på tidligere avholdt del I 
Foreløpig ser det ut til at det kun er en helg det er 
praktisk mulig, - nemlig 9/3-12/3-2006. 
Klubben er i løpende dialog med 
Per Eide og Berit Lyngstad  
(våre eminente foredragsholdere) 

Start kveld torsdag 9. mars og fram til ettermiddagen 
12. mars. Da blir det 3 netter overnatting på Hvasser. 
Formaliteter som må ordnes: 
Klubbstyret må formelt godkjenne kursgjennomføringen 

 Foreløpig ser det ut til at det kun er en helg det er 
praktisk mulig. 

Pris ? Bekreftelse fra foredragsholdere. 
Den viktigste forutsetningen er derimot at du melder din interesse til oss i  
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb. 
Utgiftsrammen for klubben er raskt på 20-30.000kr og hvis vi ikke får noen tilbakemelding 
fra dykkere og miljøet om at dette er noe de vil være med på så er det ikke sikkert det blir noe 
av. Det burde være mulig å få bekreftet en kursoppstart senest i januar.                    



Fremtidens Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb. 
 
Som ett ledd i å utvikle TNDK til å være en klubb som tilfredsstiller flest mulig 
dykkere spør vi nå etter DIN mening om hvordan DU synes fremtidens TNDK 
skal være. 
 
I dag er hovedaktiviteten til TNDK å tilby klubbdykk hver søndag med vår båt 
Steinbiten, arrangere forskjellige kurs, avholde medlemsmøter samt arrangere 
vår årlige ”Tjømetreffen”. 
 

 
Enda en fantastisk dag på sjøen med M/S Steinbiten.  
Foto: © Sten Rune Pedersen - TNDK 
 
En annen stor aktivitet TNDK bedriver er å arrangere en større utenlandsreise 
for våre medlemmer annen hvert år.  For å skaffe penger til drift av klubb og 
utenlandsreise benyttes det dugnad hvor dugnadsinntekter blir fordelt likt 
mellom klubb og deltagere på utenlandsreisen. 
 
TNDK tilbyr også fri luftfylling for en rimelig penge. 
 
For å ha riktig fokus og kunne tilby det som er viktig for deg som dykker ønsker 
TNDK at DU kommer med tilbakemelding på hva du synes er positivt med det 
klubben gjør i dag samt hva du gjerne ville sett at TNDK kunne tilby deg i 
fremtiden.  Vi vil også gjerne høre dersom du har noen gode ideer for hva som 
skal til for å rekruttere enda flere aktive dykkere. 
 
Tilbakemelding og gode forslag kan gis til 
 
Sten Rune Pedersen 
Nestleder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 
E-mail: strupe@online.no eller på tlf. +47 920 60 029. 

 4

mailto:strupe@online.no


Er våre dager i klubbhuset på Tjøme talte? 
 
Vi klubbstyret kom gjennom et av våre politisk aktive medlemmer på sommer-
øya underfund med at krefter i kommunen ville gi klubbhuset vårt til Tjøme 
Historielag som var villige til å bekoste det satt i stand og evt. flyttet til deres 
anlegg på gården Haug Øvre ved Tjøme Ungdomsskole.  
 
Det kom visstnok fram i et møte i Tjøme Næringsforening nylig at noen i Tjøme 
Kommune ikke synes klubben vår hadde vært særlig aktive i vedlikeholdet av 
den gamle Røde Kors Hjelpekorps-stua der kompressorene våre står nå. 
 
Av den grunn har vi sendt et brev til ordføreren med kopi til rette vedkommende 
i forkjellige instanser på Tjøme. Brevet finner dere på side 6 og 7 i denne 
Blekka. 
 
 
 
 
 
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ildet over viser inngangen til klubbhuset i Tjøme sentrum 18/12-2002.  

Bildene her viser fasaden på klubbhuset 

18/12-2002 samt et av hjørnene hvor 
stokkmaur har spist seg inn i 
bunnsvillene, gulv og vegger. Styret 
finner det underlig at krefter sentralt i 
Tjøme Kommune mener det er klubben 
vår som har sviktet ”leiekontrakten” vi 
har med kommunen når det visserligen 
er kommunen selv som har sviktet, - se 
brevet på side 6 og 7. Fotos: © Dag 
Deberitz - TNDK 
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Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 
Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær 

 
 
Ordfører i Tjøme Kommune       Tjøme, 5.12.2005  
Per Hotvedt Nilsen 
Rødsgata 36  E-mail: post@tjome.kommune.no  

Kopi: Geir Allum, Tjøme Kommune: gea@tjome.kommune.no  
3145 TJØME  Kopi: Petter Gjertsen:  petgjer@online.no Kopi: Tjøme Historielag 
   Kopi: Svein Tore Eskilt, Tjøme Kommune:  ste@tjome.kommune.no
 
Ad. ”Muséet”, Rødsgata 5, 3145 Tjøme (Den gamle Røde Kors Hjelpekorps-stua)
 
Det har gjennom vårt medlem Petter Gjertsen kommet til vår kunnskap at enkelte i den 
kommunale ledelse har planer om å ville overlate nevnte bygning til Tjøme Historielag for 
restaurering, - evt. flytting. (Jfr. nylig avholdt møte i Tjøme Næringsforum.) 
 
Derfor kan det være av interesse for oss å få opplyst de berørte parter om følgende fakta før 
man evt. overlater ”vårt” klubbhus, - som huser våre to høyttrykks-kompressorer samt 
fungerer som lager for klubbens utstyr, - til andre. 
 
→ Mot slutten av 1990-tallet ble Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb og Tjøme Kommune, v/ 
eiendomsansvarlige på Teknisk Kontor enige om at dykkeklubben vår fritt kunne benytte 
eiendommen mot at vi tilbød Tjøme Kommune å utføre det omfattende arbeidet som allerede 
da var påkrevd med huset: Legge nytt tak, skifte ut bunnsviller og paneler som var/er sterkt 
oppspist av stokkmaur. Vi fikk av vedkommende eiendomsansvarlige opplyst at bygningen 
var ”fredet” og at det var kommunens plikt å bidra til at bygget ble holdt ved like og at man 
var glade for å ha kommet til en avtale med dykkeklubben vår hvor vi sa oss villige til å bidra 
med å dekke arbeidet som måtte utføres. Kommunen skulle bekoste de nødtørftige materialer 
mens klubbens medlemmer altså skulle utføre arbeidet. (Vi hadde på den tid både taktekkere, 
snekkere, elektrikere og andre håndverkere som var villige til straks å kaste seg over jobben!) 
 
→ Undertegnede og nærmeste familie gikk straks i gang med å høytrykkspyle hele huset med 
soppdrepende midler og fjernet løs maling. 20 liter låve-rød maling ble innkjøpt og betalt av 
Tjøme Kommune for å få litt farge på huset som altså også var sterkt sopp-angrepet. Etter 
besiktigelse og avtale med eiendomsansvarlig i Tjøme Kommune på den tiden ble det 
besluttet å vente med å påføre malingen, i det mye av panelkledingen på huset var pill råtten. 
Vedkommende eiendomsansvarlige skulle fremme forslag om å bevilge midler til det 
nødvendige vedlikeholdet nevnt i forrige punkt. 
 
→ Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, v/ undertegnede purret flere ganger på midler til 
materialer, - siste gang etter at ny eiendomsansvarlig var på plass ved Tjøme Kommunes 
Tekniske kontor. (Geir Allum) Tilbakemeldingen fra vedkommende var for oss litt 
nedslående i og med at det for oss virket som om det ikke fantes evne eller vilje i Tjøme 
Kommune til å bevilge midler til materialer slik at våre medlemmer kunne få satt huset i 
skikkelig stand. DERFOR har det ikke blitt noe av den påtenkte restaurering av bygningen, 
og IKKE på grunn av manglende evne eller vilje i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb til å 
overholde vår del av avtalen. Enn videre har det vært enerverende å lese i avisen Øyene hvor 
vår klubb av sentrale politikere og enkelte i Tjøme Historielag har blitt beskyldt for det 
samme. 
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→ For 4-5 år siden brant garasjebygningen på eiendommen ned en natt på høsten. Tjøme 
Lensmannskontor v/ Jens P. Bærland fant, - etter det jeg erindrer, - ut at brannen nok måtte 
skyldes at vann som rant inn gjennom taket hadde kortsluttet det elektriske anlegget til vår 3-
fas høyttrykks-kompressor som for øvrig ble totalskadd i brannen. 
 
→ I dag er bygningen som står igjen ennå mer fuktskadet, takstein faller inn på loftet, vann 
renner ned langs veggene i flere rom, stokkmaur har spist opp store deler av bunnsvillene, 
vegger og gulvplank. Eiendommen må vel nå kunne karakteriseres som totalskadd ved at det 
sannsynligvis vil være mer kostbart å restaurere huset enn å bygge et nytt på eiendommen. 
Undertegnede sitter på digitale bilder som er tatt samtidig med at jeg og daværende 
eiendomsansvarlige i Tjøme Kommune 18/12-2002 gikk igjennom eiendommen. Tjøme 
Kommune, - teknisk kontor fikk da en CD av meg med disse bildene. 
 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb har ingen motforestilling mot at evt. Tjøme Historielag får 
overta bygget om de tar på seg den for oss nå umulig oppgaven med å få bygget i orden igjen. 
Evt. om bygget flyttes er vi også positive til det, - dersom Tjøme Kommune kan være 
behjelpelig med å skaffe oss i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb et annet sted å være. Ved evt. 
flytting av det nåværende bygget vil Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb være interessert i å få bli 
på eiendommen, evt. i et interimsbygg/brakker inntil nybygg kan bli ferdigstilt. Om det ikke 
er ønskelig er vi også som sagt på jakt etter en ny lokasjon 
 
Vår klubb har gjennom Petter Gjertsen tidligere tilkjennegitt overfor Tjøme Kommune vårt 
ønske om evt. felles sted å være med Tjøme Speiderforening. For vår del trenger vi en garasje 
med plass til våre kompressorer og en gummibåt på tilhenger og også adgang til et møtelokale 
som vi godt kan ha felles med Speiderforeningen. I og med at vi er tilsluttet Norges 
Idrettsforbund har vi adgang til å søke om tippemidler til eget bygg som gjør at Tjøme 
Kommune ikke må ut med stort om det går den veien.  
 
Som leder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb håper jeg at ovennevnte fakta og linjer vil kunne 
bidra til et mer balansert syn på hvorfor det synes som om ikke vår klubb har oppfylt vår del 
av ”leiekontrakten” med Tjøme Kommune. 
 
Med vennlig hilsen 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb (Se vår hjemmeside: http://www.lokalsport.com/tndk) 
 
v/ leder Dag Deberitz (sign.) E-post   dagbritz@tele2.no  
Postboks 10 
3141 Kjøpmannskjær   Telefon: 922 35777               
  
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb teller i dag ca. 85 medlemmer, hovedsakelig fra Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg 
samt omliggende distrikter og medlemmene spenner i alder fra 10-12 til over 60 år. Klubben regnes som en av 
landets mest aktive og suksessrike dykkeklubber. I og med at vi har greid oss så bra med egeninnsats de siste 
2-3 år har vi ikke villet søke Tjøme Kommune om støtte til idrettsmidler. Vår klubb-båt M/S Steinbiten har 
kaiplass i Vrengensundet ved siden av båten til Nøtterøy Brannvesen og kjører dykketurer hver søndag året 
rundt. Klubben opprettholder et sundt og aktivt miljø der barn, unge og vokse av begge kjønn kan bedrive sine 
interesser innen fridykking/dykking i så trygge omgivelser som overhodet mulig og til en overkommelig pris. 
Klubben avholder jevnlige sikkerhetskurs, kurs i marinbiologi, digital undervannsfoto samt marinarkeologi 
Medlemsmøtene avholdes i leide lokaler i Tønsberg på grunn av plassmangel i klubbhuset vårt på Tjøme som 
nå fungerer som kompressorstasjon for pusteluft tilgjengelig for medlemmene 24 timer i døgnet. 

********* 
 
Med dette håper klubbstyret at vårt klubbhusbehov virkelig settes på dagsordenen! 
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NITROXENS INNTOG I TJØME OG NØTTERØY DYKKERKLUBB. 
 
I forrige nummer var det skrevet noe om Nitrox. 
Dette resulterte i at vi var 5 dykkere som satt som tente lys i klasserommet hos Deep Fantasea 
Dive Center (www.deepfantasea.com) og skulle lære litt om alt mulig om nitrox. 
Teorien gikk på en ettermiddag og så var det duket for å avdekke våre kunnskaper i praksis. 
Etter målinger og kalibreringer samt å regne både den ene og den andre veien fant vi ut hvor 
dypt, lenge og risikoen ved å bruke mixen. 
Ut på Havna Hotell bar det, der var aluminiums-RIB båten fortøyd. (det er nok egentlig ikke 
en aluminiums-RIB men den ser ganske lik ut. 
 

Meget effektiv var den til sitt bruk, vi blåste 
utover og utover nemlig helt til Sydost-
grunnen. Dit er det langt. 
 
Skulle vi ta os dit med Steinbiten så husk 
følgende stikkord ”SOVEPOSE”. 
Der nede på Syd-Ostgrunnen ligger nemlig 
akterdelen av Emigrantskipet HEKLA hvor 
det har ligget siden 1883. 
OBS her er det ofte strøm på grunnere partier 
og overflateberedskap er ikke så dumt her. 
Uti bar det med svære 18 litere på ryggen, vi 
skulle dypt og bli der lenge. 
Supert terreng i området, glatt fjell fra 5 til 
10 meter, så blir det ruglete med store steiner 
og urer. 
Enorm flora her ute og en drøss med blåstål. 
Foto: © Hallbjørg Indgaard - TNDK 

Akterskipet på Hekla er etter 
forholdene meget intakt og 
dimensjonene er stoore. Det veide tross 
alt 2788 Brt. 

 

For å sammenligne hadde jeg med meg 
to computere, en basert på luft og en 
kalibrert til EAN 32. Hensikten var å 
presse luftvarianten til å pålegge meg 
Deco. 
Ikke noe problem, den peip og blinka 
mens vi surra rundt. 
15 minutter på 30+ og total dykketid 
på 53 minutter kaller jeg et greit dykk.
Opp i båten bar det, deretter var det å 
hoppe og sprette på bølgene i 25knops 
fart inn til Havna. 
 
Foto: © Jon Bruu - TNDK 
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Dagen etter var vi på tur igjen. Hvilket vrak skulle vi prøve ut denne gangen? 
Skyfri himmel og lite vind førte oss rett syd av Tønsberg Tønne og rett nord av 
Blytampgrunnen. 
Her ligger Bjørgvin på 15 til 20 meters dyp. 
Med dreggen godt festet i vraket var ikke lokaliseringen så vanskelig. 
Den har rast sammen for noen år siden nå men det fremdeles store skrogpartier og 
konstruksjoner som stikke lett 5 til 6 meter over bunnen. 
Forøvrig er toalettene ombord i skuta ennå hele. 
Dette er vel et vrak som det er mulig å nå på en søndagstur med Steinbiten. 
Regn med 2 timers gange hver veg. Vil nok anbefale å ha gjentatt dykk litt lenger inn i fjorden 
så det ikke blir såpass sent til den er inne igjen. 
 
Det er kommet en forespørsel om det er interesse i klubben for å gjenta et slik kurstilbud. 
De av dere som syntes det frister med et Nitroxkurs kan ta kontakt med  
Patrick Stolt Nilsen [psypsnilsen@hotmail.com]  (medlem i Tjøme og Nøtterøy dykkerklubb) 
Han har påtatt seg ansvaret med å koordinere dette. 
 
Kursdeltaker og redakteur Jon Bruu. 
 

St. Hans 2005. 
 
Til tross for ett kjempefint initiativ til en St. Hans feiring med Steinbiten så var vi ikke så 
veldig mange som tok fjordens stolthet på en runde bland andre feirende båtfolk.  Dog var det 
en gjeng fra ”den harde kjerne” som synes at en tur på fjorden en slik fin kveld var ett bra 
alternativ. 
 

 
Trønder-veitjan på tur. 
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Jon loste flaggskipet på betryggende måte inn blant mer lettmanøvrerte fartøyer og trange 
sund og ikke en skrape ble påført vår stolthet.  Vi fant ikke den rette holmen å legge inn til så 
dreggen ble droppet og grillen ble fyrt på dekket. 

 
Fyrbøter og mannskap. 

 
Etter mye skryt, ljuging og alt annet som hører med under en tur med TNDK ble nesa vendt 
trygt tilbake til Kjøpmannskjær. 
 
Vi håper initiativet vil bli tatt også neste år og da håper vi at også DU finner anledning til å bli 
med fjordens stolthet på en rundtur. 
 
Sten Rune 
 

 

Etter å ha levert ut J***vla Biltemakataloger i to omganger samt Telenors bibel er det en 
rekke av klubbmedlemmene som er MEGET glade over at de ikke jobber som postmann. 
 
Erfaringer vi i klubben har tilegnet oss gjennom dugnad som ”vikarpostbud”: 
Samlestativ er egentlig ganske smart. 
Lave sportsbiler er egentlig lite egnet som postmannbil. 
Det gikk faktisk 1100 biltemakataloger inn i en Peugeot 205, - 1984 modell. 
Fru Hansen hadde ikke hentet 2004 årgangen av telefonkatalogen, - hun fikk ikke 2005 
årgangen. 
Rosemalte postkasser tåler ikke telefonkatalogen. 
River du vekk ”nei til reklame” lappen kan du putte biltemakatalogen oppi postkassa. 
Detter postkassa ned bor det sikkert ikke noen der. 
Er det flere navn på postkassa kan du putte oppi flere biltemakataloger. 
Dette må være et Hælvete på vinterføre!  Jon. 
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Bak maska i TNDK. 

Navn: Linda G. Opheim 
Født: 26.3.1977 
Bosted: Tønsberg 
Dykkeutdanning: PADI OW og AOWD. 
 
Hva var det som vekket din interesse for 
dykking? 
Jeg har alltid vært glad i vannet, og dermed 
tenkt at det må være fascinerende å ha 
muligheten til å være under vannet, og 
oppleve det maritime på den måten. Det har 
likevel ikke vært noe ”altoverskyggende” 
ønske, men da jeg likevel skulle på ferie til 
varmere strøk, tenkte jeg at det var en fin 
mulighet for å kunne ta dykkesertifikatet 
med det samme. 
 

 Her sees unge Linda på sitt første 
dykk i Norden. Denne dagen,  25/9,  gikk 
turen til monitoren Thor ved Hoftøya og 
her fikk hun også sitt 1. vrakdykk.  
Foto: © Dag Deberitz - TNDK  

 
Den virkelige fascinasjonen for dykking, kom først etter at jeg hadde vært på mine første 
sjødykk. Det var så mange ting jeg ikke ante før jeg først var i vannet og fikk oppleve det. Det 
som skulle være en måte å få en fin ferie på, ble mye mer enn det. Nå tre måneder senere, har 
jeg kjøpt fullt utstyr. Det falt meg ikke inn at jeg ville kjøpe fullt utstyr da jeg meldte meg på 
mitt første kurs. Men det finnes ikke stort bedre måter å glemme hverdagens kjas og mas på, 
enn å tilbringe tid i havet med gode buddyer. ☺ 
 
Hva er det beste (mest spennende) ved dykkeaktiviteten? 
Siden jeg er såpass fersk, synes jeg alt er spennende. Er det lite å se på, kan jeg trene på 
ferdigheter. Men etter at jeg kom hjem fra Malta, skrev jeg litt om mine tanker rundt hva som 
fascinerte meg ved dykkingen. Tanker rundt mine første dykk: 
Da jeg for første gangen i mitt liv skulle på "sydenferie", visste jeg at jeg måtte finne på noe 
mer enn å ligge på stranda i 2 uker. Det å dykke har alltid virket fascinerende, og jeg bestemte 
meg for å ta dykkesertifikatet med det samme jeg var på Malta. Jeg har alltid vært glad i 
vannet, og det måtte være spennende å også kunne puste under vannet, og være en del av det 
maritime livet.  
 
Da jeg først kom meg i vannet, ble jeg egentlig litt overveldet. For den fascinasjonen av å 
være en del av det maritime livet, var egentlig akkurat slik jeg hadde tenkt meg, men det var 
så mye annet jeg aldri hadde tenkt over. Noe av det mest spesielle, er følelsen av vektløshet. 
Det å svømme langs bunnen, se en liten forhøyning, og bare trekke pusten litt mer, slik at man 
svever over forhøyningen. Når man så er forbi, å bare slippe ut litt mer luft, og sakte synke 
ned mot bunnen igjen. Det å "henge" midt i vannet, og vente på å kunne gå opp de siste 
meterne. Det å kunne justere plasseringen sin i vannet, med noe så enkelt som lungevolum. 

 11



Jeg er langt fra noen spesialist på dette ennå, men jeg elsker å øve på det. For det gir en 
kontroll og en følelse av vektløshet som er helt utrolig. 
 
Det er rart, men samhørigheten med andre dykkere under vann, blir også helt spesiell. Med en 
god buddy, er det akkurat som om vi snakker bedre sammen uten ord. Du vet at han/hun tar 
vare på deg, som du gjør med han/hun, og små tegn sier enormt mye... Samhørigheten gjør 
opplevelsene bare enda bedre.  
 
Jeg tror ikke jeg vil klare å forklare fascinasjonen min fullt ut til en som aldri har prøvd å 
dykke. Det er en opplevelse helt ulikt alt annet, og jeg tror det må oppleves for å forstå det. 
Jeg trodde jeg visste hvor fascinerende det var å dykke, men oppdaget at det var 10 ganger 
mer fascinerende enn hva jeg innbilte meg...  
 
Eneste jeg kan tenke på etter det siste dykket mitt, er hvordan jeg skal komme meg ned igjen 
så fort som mulig... *smiler* 
 
 
Fortell om din beste dykkeopplevelse så langt. 
Egentlig synes jeg det er vanskelig å skille ut ett dykk som det beste, men jeg tror det må bli 
mitt aller første dykk om jeg skal velge. Naturlig nok var jeg litt nervøs før jeg skulle i vannet. 
Spesielt fordi jeg var redd for å ikke klare å utligne skikkelig, og fordi det rett og slett er litt 
skremmende å skulle ned i havet, uten å kunne fysisk snakke med noen andre for første gang. 
Det tok meg likevel bare få minutter før jeg falt til ro. Vi var på et relativt grunt område (fra 6 
– 9 meter), med et yrende fiskeliv. Jeg ble bare svømmende rundt å studere alt rundt meg, og 
følte meg utrolig privilegert. Etter å ha dykket noen minutter, tok instruktøren meg med og 
viste meg at det var en kant der, hvor en vegg stupte rett ned til 21 meter. Vi svømte rett 
utenfor kanten, og følelsen var enorm. Havet var knall blått rundt meg, vi hadde fantastisk 
sikt, og rett under meg var det mange meter ned. Midt oppi dette ”svevde” jeg. Ganske snart 
svømte vi inn over grunna igjen, og avsluttet dykket ikke så lenge etterpå.(På et senere dykk, 
gikk vi ned den veggen, og kikket på en madonnastatue som er i en hule der nede). Resten av 
den dagen gikk jeg med et stort smil. Jeg var fortapt i dykkingen… ☺ 
 
Deler familien dine interesser? 
Det er ingen i familien min som dykker, men jeg prøver å få lurt med søsteren min. Hun har 
utrolig lyst, men har litt dårlig samvittighet for å bruke så mye penger på seg selv, når hun har 
mann og 3 barn.  
 
Hva betyr klubben for deg? 
Uten klubben, er det vel tvilsomt at jeg hadde fått fortsatt med dykkingen. Da jeg kom tilbake 
til Norge, hadde jeg fascinasjonen og lysten, men kjente ingen som dykket, og holdt på å bli 
sprø av utstyrsjungelen. Jeg ble utrolig godt tatt vare på av klubben fra første øyeblikk og fikk 
råd og hjelp til alt jeg måtte behøve. Uansett hvor lyst jeg hadde til å dykke da jeg kom tilbake 
til Norge, tror jeg det hadde dødd ut med lysten, dersom det ikke hadde vært for klubben. 
 
 
Hva mener du bør være TNDK`s framtidige satsningsområder? 
Det er flott med turene til Steinbiten, og jeg storkoser meg når jeg er med. Det hadde kanskje 
likevel vært en fordel om man noen ganger kunne arrangere landdykk også i regi av klubben? 
Dette fordi det ikke alltid er like lett å kunne sette av en hel dag til dykkingen.  
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Hva gjør du i forhold til sikkerhet? 
 
Jeg dykker ikke dersom jeg føler meg usikker på egne evner, eller buddyen jeg dykker med. 
Siden jeg er ny, er dette ekstra aktuelt for meg. I tillegg sørger jeg for å fortelle buddyen min 
det, dersom jeg føler meg litt usikker på noe, eller om det er noe annet han/hun bør vite om.  
Når jeg først dykker, så dykker jeg med hodet. Jeg anser hodet som den viktigste sikkerheten 
under et dykk. Ellers ser jeg over utstyret, har en vestflaske, og sørger for å ha nok luft med 
god margin. 
 
 
Har du hatt noen uheldige episoder og hva har du lært i så måte? 
Jeg har lært at dersom man holder på å ta heisen, hjelper det ikke å svømme nedover for å 
motvirke det. Det eneste man oppnår, er en buddy som holder på å le seg i hjel av min 
merkelige svømming, mens jeg ubønnhørlig forsvinner oppover. ;) Jeg har tatt heisen et par 
ganger, men det har egentlig aldri stresset meg. I tillegg har jeg klart å stoppe heisen noen 
ganger, og det gir en god følelse. Klarte det ved å gjøre som jeg har lært: stoppe, tenke og 
puste rolig. Jeg har faktisk aldri hatt en virkelig negativ opplevelse i vannet, og aldri følt at jeg 
har vært i noen form for fare så langt. 
 
 
Har du noen planer for videre utdannelse innenfor dykking? 
Planene foreløpig begrenser seg til å dykke, nyte det, og bli bedre på grunnleggende 
ferdigheter. Føler ikke at det er noe poeng med videre kurs, før jeg blir bedre på det 
grunnleggende. Så får jeg heller se med tiden. Et par kurs jeg likevel gjerne kunne tenkt meg, 
er nitrox og vedlikehold av utstyr. I tillegg er det sikkert mye annet jeg også vil lære mer om, 
men det får komme etter hvert. 
 
 
Hva bør klubben gjøre for å rekruttere flere jenter? 
 
Jeg føler ikke at klubben gjør noe ”feil” i forhold til å rekruttere jenter. Jeg har i hvert fall følt 
meg utrolig godt mottatt. Egentlig så kan jeg ikke komme på noe som skulle rekruttere jenter 
noe bedre. De kommer nok. ;) 
 
 
 

 
Har DU forslag til neste ”offer” i vår serie med 
”BAK MASKA”- intervjuer, - så kontakt Jon 
Bruu, Sten Rune Pedersen eller Dag Deberitz. 
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Hallbjørg i svevet. 
 
Bildet er tatt ute ved 
Svartskjær som ligger 
Ytterst i Vestfjorden. 
 
Sikt på opptil 15 meter 
denne sommerdagen. 
 
© Jon Bruu 

SMØGENTUR 26.-28. AUGUST 2005 
 
En Oslogjeng hadde lenge planlagt en weekend i Smøgen ”för att dyka och gå på restaurant”. 
Da frafallet i gruppa var stort ble beredskapsdykkerne Jon og Hallbjørg forespurt om de ikke 
ville ta Smøgens maritime fauna nærmere i øyesyn. 
Vi tok 30 sekunders betenkningstid før vi klemte til og hev oss med. 
Fredag 26 var den store reisedagen og vi hadde en superb overfart med Bohus og Kaptenens  
á lacarte. 
I en overfylt Mazda 323 vinglet vi frem til Smøgen når mørket falt på. 
Her hadde Oslogjengen allerede startet oppvarmingen til nattens Club-besøk slik at nattdykket 
ble kansellert. 

 
Inn til land, skylling av utstyr og ny rigging. 

Kon-Tiki dykcenter har en fin 
båt som tar ut 10 til 14 dykkere 
av gangen. 
Fin guiding og ryddig 
dykkeleder var 
gjennomgangsmelodien. 
Grunnet sterk vind var det 
ihopp i 1meters bølgehøyde. 
(godt jeg ikke var fersk i gamet) 
 Sikten varierte sterkt og vi ble 
stort sett hengende og svinge i 
bølgedønninger selv på 10-15 
meters dyp. 

Vi skulle ut igjen. 
En gjennomført sjekk av flasker før fylling avslørte eventuelle trykkprøvesyndere. 
Dette senteret fyller ikke Nitrox. 
Ut igjen og et betydelig bedre dykk denne gangen. 
Fremdeles veggdykk og det ble noen fine bilder denne gangen. 
Kveldsdykket kokte bort i kålen og det ble ”Smøgen by night” som alternativ. 
Dette var den siste helgen ”nattelivet” var liv laga i Smøgen, førstkommende mandag ville de 
finne frem skoddene og stenge alt næringsliv for vinteren. 
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Denne unike situasjonen 
var som skapt for 
”nordbaggarna” som 
kom for at supa. 
Vi lurte på hvorfor den 
lokale restauranten 
hadde plusset på 25% 
moms i tillegg til 
momsen?? Men det var 
fratrekk, REA på hela 
menyen, også I BAREN. 
 

 
Dette var for godt til å være sant, du bestiller en øl og får 25% rabatt da det er siste kveld de 
holder åpent. 
Etter velprøvd norsk TNDK-metode var det her utstrakt dugnadsinnsats for å hjelpe 
restauranten med å få omsatt sine (drikke)varer før stengetid. 
Enkelte ble observert på vei til sengs under morgendagens frokost. 
For de av oss som hadde planer om å dykke også på søndag var det med tårer i øynene vi 
forlot ølkranene og tuslet i seng. 
Søndagens dykk ble også et fint fotodykk. 
Deretter var det bare å lempe utstyret i bilen, sette kursen for grensa og håpe på at tollerne 
ikke er i jakthumør denne dagen. (Det gikk bra!!) 
 
Hallbjørg og Jon  
 
Landkjenning! 
- er vanligvis et positivt ladet ord sjøverts! Men ikke akkurat søndag den 13/11! Bare se her: 
Vi (10 forventingsfulle dykkere fra klubben inkl. 5 gjester fra fjern & nær) bestemte oss for å gå til 
Østre Bustein, nordvestsiden mot Busteinsundet, - en plass der vi har lagt til mange ganger før. 
Hadde fått trosse i land og holdt på å legge til. Vi synes ikke svellet var verre enn ved tidligere 
"strandhugg" her. 
 
Og strandhugg skulle det bli! Etter en liten stund "forsvant" mye av vannet rundt oss, sannsynligvis 
fordi det har blåst godt fra sydvest noen dager og hver 7. bølge er som kjent større enn de andre! 
 
Resultatet var at en stein boret seg inn i skutesida bak på babord side av båten. Jeg oppdaget at det 
kom inn vann ganske fort, og vi fikk plassert 6 av deltakerne samt noe utstyr på land for lettere å 
kunne bakke av hogginga. Dette lyktes og disse 6 ble etter en stund plukket opp av båten til Tjøme og 
Hvasser Røde Kors Hjelpekorps som hadde satt over en motorpumpe til oss. I mellomtiden fikk jeg 
kjørt M/S Steinbiten inn på sandstranda øst på Vestre Bustein på andre siden av Busteinsundet. Siden 
Røde Kors-kara ikke greide å få mesket pumpa si besluttet jeg som skipper å rekvirere 
redningsskøyta SIMRAD Buholmen kom med en bedre pumpe og reddet dagen for oss. Vi ble om litt 
tatt under slep samtidig som vi fikk stemplet opp innoverbulken i skroget med bjelker og planker vi 
hadde liggende ombord. Vårt medlem ”Ocean Deep” på Dykkesiden var til uvurderlig hjelp her! 
Problemet så var å finne en slipp/kran som kunne betjenes på søndager. Krana på Mågerø Verft tar 
bare 11 tonn (Steinbiten veier minst 13 tonn) så vi fikk ved hjelp av kjente tak i vakthavende på 
slippen til Loggen Kystkultursenter i Tønsberg og vi ble derfor slept inn hit.  Forts. side 16. 
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Well done, - SIMRAD  Buholmen! 
 
Link til bildene fra evenementet finnes her: http://tinyurl.com/aa7uw 
 
De er lagt ut i en oppløsning som gjør dem raskere å laste opp enn de andre dykkebildene vi har lagt 
ut fra våre turer. Vel bekomme folkens! 
 
Igjen 1000 takk til alle som var med og hjalp til, og bidro til at dette endte uten å få for mye sjøvann 
inn i motoren på vår elskede M/S Steinbiten. 
 
Takk også for fin innsats fra Eva og våre andre venner på Tjøme Radio, Røde Kors båten til Tjøme 
og Hvasser Røde Kors Hjelpekorps og alle de 4 trauste sjøfolka fra redningskrysseren SIMRAD 
Buholmen. 
 
Siden vi ombord har vært ute en "vinternatt" før og ikke nølte med å tilkalle hjelp fort gikk dette bra 
og ingen av oss ble våte på beina sine!  
 
Med solidarisk og kameratslig hilsen fra skipper Dag Deberitz, - nå mere landkjenningssjef i 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb. 
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å
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Til slutt kom kara fra 

 
 
 
N
 

akk også til Aarstein, Jon, Hallbjørg, Kjell-Otto og andre som bidro til å få utført reparasjonen samt 
 ta vårpussen på forhånd nå rett før Julestria! 

lere av deltakerne på turen sa følgende etter hjemkomsten: Det er ALDRI kjedelig på turene 
il Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb! Vi blir gjerne med så snart skuta er på vannet igjen! 

Simrad BUHOLMEN 
og fikk starta sin 
medbrakte  
lensepumpe fæselig 
fort. Den holdt unna 
vanninntaket gjennom 
skutebunnen på M/S 
Steinbiten og redda 
dagen for oss mens vi 
ble slept til Tønsberg 
for behørig 
slippsetting på 
LOGGEN 
Kystkultursenter 
samme søndag. 
 
Foto: © Dag Deberitz

ytt fra Styret: 
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Neste styremøte 12/12 vil legge opp budsjettforslag for 2006, bestemme om vi 
går for UV-foto-workshop del II samt bestemme om vi slår til på et godt tilbud 
på en Zodiac Futura MK II gummibåt på tilhenger som vi kan bruke på 
Steinbiten-turene våre og som vi mener vi har råd til. 
 
POLEN-besøket ble utelatt i år, - det passet plutselig dårlig for mange av 
interessentene, men gjengen har bestilt plass i høstferien 2006 på Hvasser 
Motell! 
 
Viktig melding til alle som har Canon-kamera med 

undervannshus: 
De fleste som har slikt utstyr har sikkert hørt om at det har vært en del tilfeller 
av dugg/vanninntrenging i undervannshus av ymse typer etter en tids bruk..  
Selv om UV-husene har vært skylt godt i ferskvann etter saltvannsdykking. 
Ofte med fatalt utfall for det ulykkelige kamera inni som er fullstappa med 
sårbar elektronikk! 
Særlig har dette vært tilfelle med en del kamerahus for Canon S-serien, men 
også husene til IXUS 400, 430 og 500. Lenge så det ut som om UV-husene til 
Canon Powershot A80 og den nyere A95 var tettere, men det har i det siste vist 
seg at også disse har vært plaget med vanninntrengning gjennom multi-
funksjonsvelgeren. 
 
Det samme hendte nettopp med min A80 som jeg nå får erstattet med en A95 
ned ditto UV-hus!  
Canon Norge, ved ServiceProffen A/S i Oslo har hittil erstattet alt utstyret som 
har vært solgt gjennom Canon Norge AS. 
 
Man har nå kommet fram til at grunnen til disse problemene er at man ikke 
greier å få skylt vekk alle salt-krystallene som setter seg utvendig rundt de 
ørsmå O-ringene. Når huset er tørt og igjen blir dyppet i flytende væske kan det 
være at det kommer fuktighet/vann inn gjennom der hvor de små saltkrystallene 
sitter.  
 
For å oppnå bedre skylling har man funnet ut at man bør skylle utstyret i 
ferskvann utstyrt med EDDIK-tilsetning med formelen 5 liter vann til 1dl. 
35 % eddik som du kjøper på super’n!   
Eddiken gjør at evt. avleirede saltkrystaller forsvinner raskt. La kamerahuset 
ligge i oppløsningen i ca en time sånn for hvert 5 dykk og beveg av og til på alle 
knappene så har du utstyret i maaaange år mener man hos Canon og 
ServiceProffen! Det samme gjelder for brukere av NIKONOS og alle andre 
typer undervannshus. Eddikvann gjør altså skylle-susen!          
Mvh.: Dag Deberitz   
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Ett av Christian 

 
 
 
 
 

Returad
 
 

 

resse: Tjøme og Nøtterøy 
TNDK GRATULERER:
Skauges 
vinnerbilder i  NM 
i digital UV-foto:  
 
Han begynte sin 
formelle UV-foto ut-
dannelse på vårt 
første kurs med Per 
Eide og Berit 
Lyngstad. I dag er 
han norgesmester i 
digital UV-foto! ;o) 

Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
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