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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@tele2.no om du vil ha Blekka på Internet i farger!!

(Hvis du da ikke allerede er så heldig at du får nettopp det!) 
Frist for stoff til neste # Blekka i 2006: 1. desember 2006   
Utgivelse av neste Blekke: 10 desember 
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. 

 

mailto:dagbritz@online.no


  

Sommerern er vel stort sett over, men Tjøme og 
Nøtterøy Dykkeklubb har aktiviteter for enhver smak 
utover høsten og vinteren. 
 
♥ Dykketurer med M/S Steinbiten hver søndag. 
 
♥ RH2006 går av stabelen i Sharm El Sheik for 17 av  
    våre medlemmer første uka i november. 
 
♥ Klubben deltar på og bidrar til ”SKANDINAVISK  
    NATTDYKK 2006”torsdag 7/12 kl. 20:06 både på  
    Svelvikstranda på Tjøme og på Floskjærmoloen i  
    Stavern. Se mer i egen artikkel i denne Blekka! 
 
♥ Ellers jobber styret ufortrødent videre med å få  
    bedret klubbhus- og kompressorforholdene våre.  
 
♥ Unge båtsjef Jon Bruu har fått ferdig nytt styrhus- 
     tak med rekkverk på fjordens stolthet, - M/S Stein- 
     bite. Se bilder herav i artikkel om dykketur til Garn- 
     holmsundet 8. oktober. 
 
Mvh. Leder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, 
 
Dag Deberitz   
dagbritz@tele2.no
DYKK-O-FON: 922 35777 

 2



 
 
 
Medlemmer til neste års styre! 
 
TNDK er inne i en spenne

REDAKTØREN HAR ORDET. 
Stor aktivitet og få virkelig aktive 
medlemmer har preget klubben i 
sommer. 
 
Det skjer utrolig mye i klubben, men det 
er forferdelig få om ikke
bidragsytere som drar la
 
Det er bare å kline til fo
ønske å være primus mo
tiden som kommer. 
 
Jon Bruu, - Redaktør so
30 timers døgnsyklus. 

 de samme 
sset hele tida. 

r de som måtte 
tor for Blekka i 

m prøver seg på 

nde periode.  Vi jobber bla med å få til ett samarbeid med andre 
dykkeklubber i regionen s
 
Klubben trenger også å fi
sannsynligvis ikke nok ba
sin berettigelse også i de kommende år.  Å få til en dialog med medlemmene om hva de 
ønsker av TNDK burde b
 
Skal vi klare å rekruttere 
 
Har du ideer eller kjenner du personer som har sterke meninger og ønsker om å videre utvikle 
vår klubb så ønsker vi å h
ildsjeler og personer som 
 
Ta gjerne kontakt med un
Kamfjord, Per Arne Krist
 
Til styret for 2007 trenger vi følgende verv besatt 

- nestleder 
- sekretær 
- styremedlem 
- 2 varamedlemmer 

 
Ikke nøl – kom med tips! 
 
 
 
Mvh 

en Rune Pedersen 
stleder TNDK 

amt at det jobbes for at vi skal få ett klubbhus. 

nne ut av hva den skal drive med i tiden som kommer.  Det er 
re å tilby søndagsturer med M/S Steinbiten for at klubben skal ha 

li en prioritert oppgave i tiden som kommer. 

den yngre garde og barnefamilier så må det tenkes nytt. 

øre fra deg.  Om ikke det ønskes ett verv i styret så er vi avhengig av 
er engasjerte. 

dertegnede eller med vår valgkomité som består av Trygve 
iansen og Ole Einar Adamsrød. 

- Gjerne på deg selv!  ;o) 

St
Ne
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Turer med M/S Steinbiten 2. halvår 2006 
  

Båtfører Dykkeleder Merknader Dato Aktivitet 
September         
Søn. 24.9 Tur m/Steinbiten Aarste in      Sten Rune   
Oktober         
Søn. 1.10 Tur m/Steinbiten Kjell Otto Magne   
Søn. 8.10 Tur m/Steinbiten Dag     
Søn. 15.10 Tur m/Steinbiten Jon Sten Rune   
Søn. 22.10 Tur m/Steinbiten Per Arne Magne   
Søn. 29.10 Tur m/Steinbiten Aarstein     
November         
Sønd. 5.11 Tur m/Steinbiten Dag   Dag kjører mens andre er i Egypt! 

Sønd. 12.11 Tur m/Steinbiten Kjell Otto Sten Rune   
Sønd. 19.11 Tur m/Steinbiten Dag Magne   
Sønd. 26.11 Tur m/Steinbiten Jon     
Desember         
Sønd. 3.12 Tur m/Steinbiten Per Arne Sten Rune   
Sønd. 10.12 Tur m/Steinbiten Aarstein     
Søn. 17.12 Tur m/Steinbiten Kjell Otto     
Tirs. 25.12 Tur m/Steinbiten Dag Magne  2. Juledagsdykk 

  
  
  
          

Båtfører Steinbiten Tlf Mobil  Under: M/S Steinbiten med “NEW LOOK:  

Jon Bruu  33 38 61 88 906 46 819  
Dag Debritz   33 17 92 69 922 35 777
Aarstein Vigulf   33 04 68 88 997 21 547

 Kjell Otto Hermansen 33 32 99 63 481 60 661
 Per Arne Kristiansen 33 32 36 99 971 77 725
        
Dykkeledere   Tlf Mobil 

 Magne Kr. Bertelsen 33 36 20 80 992 14 115
 Aa  33 04 68 88rstein Vigulf 997 21 547
 Da e 33 17 92 69 922 35 777 g D beritz 
 Ste 33 38 06 97 920 6 0029n Rune Pedersen 
 Kje t 33 32 99 63 481 60 661ll O to Hermansen 
 Per rn 33 32 36 99 971 77 725

   

 

  
  
  
 
  
  

 A e Kristiansen 

PÅMELDING TIL DYKKETURER:  
TIL OPPSATT BÅTFØRER  

r. oppgitt mail til alle medlemmene samt til 
kalender” på www.dykkesiden.com

senest kl 18:00 kvelden før hver tur. Turene averteres også 
med mye info p

kke”Dy .  
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Tur til Garnholmsundet øst for østre Bolæren 8/10: 
6 ere, stråle a skyfri rilling mel e e fjes ga 
a r til s ns beste o er selv om  v
månedstall!  
 
Se bildene nedenfor: NÅ ER KRABBENE SMEKKFULLE AV MA !!! 
 
Følg med på www m

 
 dykk nde sol fr

mmere
himmel, g

plevels
lom dykken

lenderen
 og fornøyd

r tosifret ssosiasjone o p ka ise

T

.dykkesiden.co  og i mailboksen din for turene v t og heng 
o  vår p it u ikke går klip  v e! 
 
Alle bildene fra turen finnes her: http://tinyurl.com/y4d49y

åre. Print u
pp turlista å kjøleskapet d t så d p av turene år

.  
 
A   © Dag og Lise Deberitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

lle fotos her:

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vår nestleder Sten Rune 
Pedersen fikk seg et  
”crash-kurs” som båt-

 Steinbiten 
enda han bare hadde 

ed å være 

hele gikk som hakka 
møkk! Garnholmsundet 
ligger snaue 1,5 timer 

ann-

ind.  

fører på M/S

regna m
dykkeleder. Men Sten 
Rune har ”vært ute en 
vinternatt før” og det 

unna kaia i Kjøpm
skjær og vil nok være et 
godt alternativ når det er 
vestlig eller østlig v

 

 
 
 

Dag lånte bort 
fangstnettet sitt 
som dessverre 

 he

 
 at det 

kledelige rosa 
konsollet hans o
hang der under 

med Sten 

forsvant, men r 
ute ved Bolærene 
er krabbene så
harde i klypa
ikke har så mye å 
si! Denne her 
favoriserte det 

g 

nesten hele det 42-
minutter lange 
dykket han hadde 

Rune. 
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KATALOGER 
 
Det går mot slutten men du verden nå begynner det virkelig å tære på enkelte medlemmer! 
 
Det er ikke få meter med katalog som nå er fordelt på Tjøme og Nøtterøy og det ser vel ut for 
t vi i skrivende stund også skal kunne bli ferdig med telefonkataloger for 2006.  Etter det 

en klubb med 
andlefrihet og det må vi bare gjøre vårt ytterste for å opprettholde.  Vi ønsker å videreutvikle 

 greit med katalog dugnaden men de siste dugnadssjauene 
ar nå blitt en for stor belastning på enkeltpersoner.  Nåværende styre vil derfor ikke gå inn 
r en ny avtale med SSDK om telefon og Biltema katalog distribusjon

tørre grad prøve å finne aktiviteter som bygger opp under muligheten for også å ha ett sosialt 
amvær under dugnader.  Kunne dugnaden også inneholde DYKKING
ptimalt. 

Å HAR DERE IDEER ELLER OPPDRAG SÅ IKKE NØL MED Å D 
OEN I STYRET! 

ten Rune Pedersen 
estleder TNDK 

a
venter det flere paller med Biltema kataloger men da er det også SLUTT! 
 
Vi har nå ett par år drevet med katalog fordeling for å skaffe midler til klubben og til den 
enkelte deltagers aktivitetskonto.  Aktiviteten har utvilsom gjort vår klubb til 
h
vår klubb og det er flere spennende prosjekter som det jobbes med.   
 
Til i sommer har det for så vidt gått
h
fo  for 2007.  Styret vil i 

 så ville det være 

TA KONTAKT ME

s
s
o
 
S
N
 
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
t i siste # av Dykking”) 

En av de mest suksessfulle i klubbens historie! Stor stemning og stinn brakke!
Av Dag Deberitz, leder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb (artikkel også trykke

  
. september hadde Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb som vanlig invitert til 
oen av de flotteste dykkestedene Tjøme-området kan by på. 31 deltakere 
 fredag kveld ble grillene tent opp i strålende kveldssol. Mange "nye" fjes 

n til arrangementet denne gang sammen med folk fra egen klubb og 
r ble det mye fraternisering utover kvelden.  

et skjedde på www.dykkesiden.com

I helgen 8.-10
dykketurer til n
var påmeldt og
hadde funnet veie
gamle stamgjeste
  
Averteringa til treff , som mail til våre 

samt egne medlemmer. Det er alltid artig å treffe folk en bare har 
 på Dykkesiden. Stavern Dykkersenter v/ Roger Wisth stilte med 8 av 

hadde med seg en dieseldreven 300-bars kompressor som virkelig tok 
bben. Ekstra båtkapasitet var innleid fra Færder Dykkeklubb 

estfold Dykkeklubb sin Hårek gjorde at det ble plass til alle. 

st ble det arrangert nattdykk fredag kveld til de som måtte ville. Jon 
S Steinbiten fra Sandøsund til Kringlene som ligger nord-øst for 

vennskapsklubber 
"snakket med før
deltakerne og 
unna denne jo
(SJARKEN) og V
  
Som en ekstra ge
Bruu navigerte M/
Sandøya. 
Alle bildene fra Tjømetreffen 2006 finnes HER: http://tinyurl.com/orwwk.  

Fortsettes neste side…6
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Lørdag formiddag satte noen av båtene kurs for Dønneskjærsundet mens Færder 
K's SJARKEN dro til brygga p ukt som base både for 

t ut i de små 

om ikke kunne bli med: Ny sjanse i 2007 i første hele helga i september. 

r påmelding. Ny terminliste ut 2006 kommer snart på klubbens 
ww.lokalsport.com/tndk

D å Færder fyr som ble br
dykking både på Tristeingrunnen og rundt skjæret Bøla rett nordøst for fyret.  
 
Folk var fornøyd med den gode sikten fra 10 meter og nedover. Liv i form av fisk, 
skalldyr og masse annet ble festet både til undertegnede og andres minnekort.  
  
ørdagskvelden ble rekebordet avduket og dykkepraten gikk til langL

timer. 
  
Søndag var avferden fra kaia i Sandøsund satt til klokka 11:00. M/S Steinbiten gikk til 
Fjæreskjær mens de andre båtene gikk til Store Færder der dykking på vraket av 

onitoren THOR ble mulig for de som ville det. m
  
Som lovet av "vår fortrolige venninne" VÆR-SIRI forble været nærmest perfekt hele 
helga og som leder av klubben benytter jeg anledningen til å takke alle som hjalp til 
på treffet og alle deltakerne som alle ga sitt til at dette ble et av de beste 
Tjømetreffene som har vært. 
  

il dere sT
Husk at Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb arrangerer åpne dykketurer hver søndag 
hele året så lenge minst fire deltakere melder seg på. Se på Dykkesiden under 
Dykkekalender" fo"

hjemmeside http://w .    Under: Ingen vil slippe Per-Arne! 
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En liten ”Klubbhus”-status. 
 
Som dere alle vet måtte vi ut fra våre lokaler på Tjøme da Tjøme Historielag skulle overta 

r 

00- 

atte ned en liten komité for å jobbe med mulighetene for å komme inn i andre lokaler 

r å 
tt hus i tilknytning til kaiplass for vår 

 

 på bildet av 
tt misunnelig kan jo rekke opp en hand. 

Røde Kors huset.  Huset ble fra vår side tømt og gjort klart for overtagelse og alle våre me
eller mindre større verdier ble plassert i en container på Tjøme.  Vår lille presse ble igjen 
plassert på Loggen slik at vi i det minste kan tilby litt kapasitet for luftfylling med både 2
og 300 BAR. 
 
Styret s
og det første vi gjorde var å definere hva er det som er vårt minimum behov og hva er det vi 
maksimalt kunne tenke oss.  Som ett minimum trenger vi muligheter for å få plassert begge 
våre presser i ett lokale hvor vi har tilgang til strøm og hvor medlemmene kan komme til fo
få fylt luft.  Som ett drømmeslott kunne vi tenke oss e
båt med muligheter for luftfylling, skylling av utstyr og lagring av lett båt. 
Etter at Bømlo Dykkeklubb ble presentert i Marmennell så er det klart att noen av oss fikk litt
vann i munn og ikke minst bitte - bitte litt tro på at kanskje det også skal kunne være 
muligheter for andre klubber å få til noe i nærheten av hva de har fått til.  Bare se
deres anlegg.  De som ikke blir li

 
H
R

uskomiteen tok så og skrev noen brev til både Tjøme og Nøtterøy kommune samt til Tjøme 
øde Kors for å høre om de hadde noen muligheter for å hjelpe oss med vårt hus behov.  Det 
al sies at det var ikke veldig stor formell respons før vår eminente kasserer Svein Roar Lie 
k seg en tur til de forskjellige kommunene og etterlyste våre brev.  (Der har klubben en 

ådriver som det virkelig er verdt å ta vare på.) 

ra Tjøme kommune ble det foreslått Tjønneberget sørvest på Hvasser som ett alternativ.  
ette er ett forlatt militært område som det skal gjøres noe med.  Vi har purret på en befaring 
mmen med kommunen, men så langt er det ikke veldig stor respons å merke fra den annen 

art.  Hvordan lokalene er og på hvilken måte vi kunne få til ett samarbeid med Tjøme 
ommune er derfor ikke avklart ennå. Etter responsen å dømme så langt ser det i alle fall ut 
r artikkelforfatter at mulighetene er veldig små til å få til noe. 

år eminente kommune pådriver, Svein Roar, tok seg også en tur til Nøtterøy kommune og 
tterlyste vårt brev.  Dessverre hadde brevet blitt liggende pga. sykdom i kommunen, men når 
e ble gjort oppmerksom på brevet så ble det vist en service og aksjon som Nøtterøy 

sk
to
p
 
F
D
sa
p
k
fo
 
V
e
d
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kommune skal ha all ære av.  Vi ble innk
ialog ble holdt mellom Nøtterøy kommune

alt til ett møte for å se på muligheter og en flott 
s eiendomsavdeling og vår hus komité. 

 

 

 

 

 
Videre vil Nøtterøy kommune sette i stand det ”lille hvite huset” ved brygga der vi har båten 
vår.  Intensjonen og planen er at vi skal kunne disponere dette huset mot at vi har ettersyn og 
holder det i orden.  Det gjenstår fremdeles mye for at huset skal bli helt i stand men her må vi 
som klubb prøve å være offensive og tilby tjenester slik at huset kan bli satt i stand så fort som
mulig.  Som første steg på vegen vil vi rydde rundt huset, fjerne terrasse og få kjørt søppel og 

te 
 at pumpestasjonen ble utvidet med noen 

vadrat slik at vi kunne få inn våre kompressorer der.  Etter innledende samtaler med teknisk 

 
 dugnadsinnsatsen som kan 

obiliseres i klubben. 

d
 
Slik situasjonen er i dag så vil vi fremdeles kunne beholde vår plass på brygga for vår 
eminente skute M/S Steinbiten.  Ingen ting er helt sikkert, men signalene og intensjonene er
gode. 

 

 

 

 

 

 
Inntil videre er båtplassen vår sikret i Kjøpmannskjær 

 

 

skrot på røysa.  Kanskje ikke akkurat ett ”Bømlo” hus men du verden det kan ikke være langt 
fra.  
I forbindelse med at det skal anlegges gang og sykkelveg langs vegen der vi har båt og hvor 
”vårt” hus vil være, så skal det også bygges en pumpestasjon.  Nøtterøy kommune fremsat
en mulighet for at vi kunne ta opp med utbygger
k
etat i kommunen hørtes ikke dette helt umulig ut og huskomiteen forfølger dette videre. 
 
Som dere ser så skjer det litt utover ”bare” å drive dykking. 
 
Vi krysser fingrer for at vi skal få til dette sammen med Nøtterøy kommune men vi må stå på
NÅ for å komme i betraktning og som motytelser gi av den flotte
m
 
Sten Rune Pedersen - Nestleder TNDK 
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Torsdag 7. desember 2006 kl 20:06 iverksettes igjen et verdensrekordforsøk i 
nattdykking. Det blir dykket i Norge, Sverige og Danmark. Bli med du også!
 
Kl. 20:06 vil ca. 500 dykkere bare i Norge foreta et felles/samtidig nattdykk på 
mer enn 40 steder i landet. Det dykkes fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør. 

g fra Bergen i vest til Fredrikstad i øst. 
 

år alles dykke-propell Tone ”Tonepone” Svee Dahl (29) fra Fredrikstad er 
aker for arrangementet. Hun koordinerer med de lokale arrangørene rundt 

m både i Norge, Sverige og Danmark. DKTV står for DykkeKlubben 
onepones Venner som har medlemmer og avdelinger over hele landet. 

ensikten med nattdykket er å sette dykkingen i Skandinavia på kartet, og å 
inde dykkere fra alle de tre landene tettere sammen, og å vise andre hvor 
ennende og sosial dykkesporten er. 

ldri før har det blitt arrangert noe lignende i hele Skandinavia

O

V
idém
o
T
 
H
b
sp
 
A . 
Det ble som kjent i fjor foretatt et landsdekkende nattdykk i Norge, hvor hele 

51 dykkere var med og dykket samtidig. I år utvider vi, så også Sverige og 
Danmark får muligheten til å være med, og vi satser på å slå rekorden fra i fjor! 
 

okalpressen o i fjor, og vi 

3

L g rikspressen viste stor interesse for arrangementet 
regner med at de vil være med å dekke årets arrangementer også. 
 
På www.dykkesiden.no finnes det masse mer opplysninger om arrangementene. 
 
For vårt arrangement på Svelvikstranda på Tjøme så kommer det snart 
mer info fra Aarstein og Jon, - kontaktinfo: se nederst på lista over 
dykketurer på side 4. 
   
Mer info om det planlagte dykket i STAVERN (på Floskjærmoloen) som 
undertegnede er ansvarlig for, - ser du her: http://tinyurl.com/yg42nz.  
 
Mvh: 
 
Dag Deberitz 
Styremedlem, DKTV, avd Vestfold-SYD/STAVERN. 
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 

 

Kompressoren på ”Loggen” sliter med litt ”dårlig kontakt”-
problemer mht. styrestrømmen fra av/på-bryteren til auto-
luftinga om dagen.  
 
Om den stanser under fylling så bare start den igjen, - selv o
den sta

m 
nser etter et par minutter flere ganger inni-mellom av og 

r 
under fylling så ring  
DYKK-O-FONEN: 922 35 777.  
 

: 

til. Ofte går den helt upåklagelig i lengre tid.  
 
I løpet av en ukes tid vil alt være i orden. Skulle DU få probleme

Mvh.
 
Dag Deberitz, - kompressoransvarlig 
dagbritz@tele2.no.  
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