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  Lederens Hjørne! 
 
Da står sommeren for tur og en liten forsmak har vi allerede fått.  Det er bare å håpe 
på mange fine dager enten det blir med dykkeutstyret på eller andre sommerlige 
sysler. 
 
Aktiviteten i klubben denne våren synes jeg har vært meget god med mange 
deltagere på påske turene og ikke minst på vårt nye innslag ”Vårspretten”.  Vi i 
TNDK håper dette skal bli en årlig seanse og vi får se om vi ikke neste vår kan utvide 
repertoaret noe med en del ideer som allerede har blitt luftet under noen styremøter 
– det er vel bare å iverksette neste år regner jeg med.  Steinbiten har vært på tur 
samtlige søndager i perioden og både nye og gamle bekjentskaper har vært å finne 
blant deltagerne.  Veldig bra!  Håper på full båt utover sommeren og høsten også. 
 
Endelig så begynner det å skje saker og ting på Kjøpmannskjær også.  Som sikkert 
noen av dere har sett så har Veivesenet begynt på den nye gang og sykkelstien forbi 
båtplassen vår.  I den sammenheng så skal det også bygges ett pumpehus som vi 
skal ha våre kompressorer i.  Det må jo bare bli toppers å kunne fylle flasker direkte 
etter en tur med Steinbiten samtidig som utstyret kan bli skylt.  Vi ser frem til 
byggestart på pumpehuset. 
 
Ett par dykke episoder har vi også opplevd denne våren, ingen dramatiske ting og 
med kompetente dykkeledere og båtførere så ble begge situasjonene håndtert på en 
god og betryggende måte.  Derfor alle dykkevenner - 
 
”Dykk sikkert – dykk organisert og husk det er TNDK som tar deg ut til de 
beste dykkeplassene i ytre Oslofjord”. 
 
Ha en riktig fin sommer! 
 
Sten Rune 
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Kjære leser! 
 
Ja da er nok ei Blekke i havn. Satt litt langt inne denne gangen med mye annet å gjøre 
og litt mere stoff å bla igjennom til historikken enn jeg trodde. 
Håper at det er en del interessant stoff denne gangen også. 
 
Klubben har fått seg ny gummibåt og turer går støtt og stadig. 
De siste dagene har det dessverre dukket opp en utfordring med båtplass for Steinbiten. 
Se eget skriv i Blekka. Vi får håpe at det vil løse seg etter hvert. 
 
Jeg vil oppfordre medlemmene til  å komme med ting som kan være verdt å ta opp i 
Blekka.  Skriv gjerne om en spesiell tur, opplevelse osv. som kan være av interesse 
også for andre.  
God sommer! 
 
 
 
Aarstein  
 
 
 
 

     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekka-info: 
 
Postadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 10,   

 3141 Kjøpmannskjær.  Merkes: ” BLEKKA” 
 
Redaktør:  Aarstein Vigulf,  tlf.  997 21547. 
E - Mail:     avigulf(a)gmail.com 

 
Blir publisert på websiden vår:  http://www.lokalsport.com/tndk

 
Frist for stoff til neste Blekke : 21. september   
Utgivelse av neste Blekke:   uke 39 
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 ! 
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Vårspretten 2008 
 
Vårspretten ble avholdt fra 1. mai – 4.mai, med utgangspunkt Hvasser, pga liten 
interesse valgte vi å kjøre dagsturer disse fire dagene, ut fra deltagelsen var nok dette 
en lur ide’.  
 
1.mai: Alle hadde vi tenkt at dette blir vårens vakreste eventyr med blikkstille vann, blå 
himmel og sol… masse sol, og ikke minst badetemperatur. Den gang ei, vårspretten 
hadde sin åpningstur i regnvær, uten mulighet for verken blå himmel eller sol. Men utpå 
tur aldri sur, under vann skulle folket, og de fleste fikk to dykk. Litt flaks skal man ha: det 
var opphold når vi grillet. To bade nymfer finnes også i klubben: Lars og Per Arne måtte 
bare i vannet, (vi målte ikke hvor kaldt det var). 
 
Vi startet tydeligvis en dag for tidlig for 2. mai, da kom solen og det var stille og fint, 
ferden gikk til Færder fyr, en fantastisk dag både over og under vann, ja ja helt god sikt 
var det vel ikke akkurat, men man kan da ikke få alt. Tidlig krøkes om god dykker skal 
bli er det noe som heter, lille Marie ble med sine dykkerglade foreldre på tur lørdag, fyret 
ble besøk denne dagen også med like fint vær, klart over og grumsete under…. En ting 
som er kjekt: treff riktig sund når du skal navigere tilbake, (hvertfall når man har små 
barn i land), og dra alltid igjen glidelåsen før du tar på riggen. 
 
Lørdag var også tid for dåp av gummibåten etter en navn konkurranse, som alle nå vet 
har Steinbiten med seg Rødnebb på tur.  
Søndag 4. mai siste dag av vårspretten, for oss som hadde vært med alle dagene kjente 
nå at sjøen gjør oss en smule sløv, noen av de som skravler mest var vel kanskje 
behagelig stille, så til dere som syntes skravla gikk litt vel mye de andre dagene…. Ta 
siste dag, da er damene utslitt…  
Etter fire flotte dager, med masse flotte mennesker vil man nok prøve seg på Vårsprett 
neste år også. 
 
 
Trude 
 
 

 
Dåp av Rødnebb på kaia i Sandøsund 3. mai 
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Turer med Steinbiten 2. halvår 2008 
 
 
Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader 

Juli: 
Søn  27 juli Tur m/ Steinbiten Kjell Otto Sten Rune  

August: 
Søn 3. aug. Tur m/ Steinbiten TBD Magne  
Søn 10.aug. Tur m/Steinbiten Aarstein Trude  
Søndag 17. aug. Tur m/Steinbiten Per Arne Sten Børre  
Søndag 24. aug. Tur m/Steinbiten Kjell-Otto Sten Rune  
Søndag 31. aug. Tur m/Steinbiten Aarstein Trude  

September: 
Søndag 7.sept. Tur m/ Steinbiten Jon Magne  

12. – 14. sept Tjømetreffen 
2008 

TBD TBD Påmelding til Trude 
tlf.  988 50026 

Søndag 21. sept Tur m/ Steinbiten Per Arne Sten Rune  
Søndag 28.sept Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Trude  

Oktober: 
Søndag 5.okt. Tur m/ Steinbiten TBD Magne  
Søndag 12. okt. Tur m/ Steinbiten Per Arne Sten Børre  

Søndag 19. okt. Tur m/ Steinbiten Aarstein Sten Rune  

Søndag 26. okt Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Trude  
November: 

Søndag 2. nov. Tur m/ Steinbiten Jon Magne  
Søndag 16. nov  Tur m/ Steinbiten Aarstein Sten Børre  
Søndag 30. nov.  Tur m/ Steinbiten Per Arne Sten Rune  

Desember: 
Søn 14. des. Tur m/ Steinbiten Aarstein Trude  
Fredag 26 des. Tur m/ Steinbiten Jon Magne Juletorskedykk 
Søndag 28. des. Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Sten Børre  
      TBD= to be defined ( ikke avklart) 
 
Andre akt. i perioden:  
- Juli: Spontantur til Klaretjern. 
- R2008:  21. til 28. nov.  
- Nattdykket 2008: torsdag 4. des. 
 
Båtfører Steinbiten Tlf Mobil 
Jon Bruu  33 38 61 88 906 46 819 
Aarstein Vigulf   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 9242 5488 
Sten Rune Pedersen 33 38 06 97 920 6 0029 
Sten Børre Tansø  997 41809 
Trude Viola Antonsen  988 50026 
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Turene med M/S Steinbiten er åpen for alle. 
Avgang fra Kjøpmannskjær kl. 10.00 på tur dagen om ikke noe annet er annonsert. 
 
 
Priser:  (Vanligvis 2 dykk) 
-         Medlemmer kr. 100.- pr. tur 
-         Ikke medlemmer kr. 200.- pr. tur. 
-         Ikke dykkende gratis så lenge det er plass. 
 
Meld deg på til båtfører senest kl. 18.00 dagen før oppsatt tur. 
 
Velkommen på tur med Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb! 
 
 
 
Ny gummibåt: RØDNEBB 
 
Etter at Drammen DK sa nei til videre utlån av sin gummibåt i mars, bestemte vi på 
ekstraordinært årsmøte 03.04. 2008 følgende: 
”Det kan brukes inntil kr. 60.000,- av opprettet båtfond til kjøp av lettbåt, fortrinnsvis 
gummibåt, til TNDK. 
Båten må ha motor av fornuftig størrelse samt tilhørende båthenger som registreres i 
TNDK’s navn. 
Styret får av det ekstraordinære årsmøtet fullmakt til å gjennomføre kjøpet.” 
 
Styret hadde allerede kikket en del i annonser på aktuelle kandidater på for eksempel 
www.finn.no. 
Valget falt på en solid redningsbåt type DSB 470 IRB ( Inflatable Rescue Boat, _IKKE_ 
RIB) med 50 HK Tohatsu og henger. Båten er en 2002 modell, motoren 2004 og 
hengeren 2006, iflg. siste eier. 
Båten har en duk av hypalong-gummi som går for å være meget slitesterkt. 
Båten ble hentet fra Flatøy nord for Bergen første helgen i april av Kjell-Otto og 
undertegnede.  Vi fikk den for kr. 45.000,- 
Båt og motor er i god stand, kun litt liming gjenstår på duken foran, men er ikke kritisk. 
Akterspeilet, tofter og padleårer er pusset opp, motor er boltet fast, plugger er byttet 
og båten fungerer bra.   
Båten er Securmark-merket og registrert i Securmark båtregister etter krav fra 
forsikringsselskapet. Et forsøk på registrering i NSSR småbåtregisteret måtte avlyses da 
båten ikke er CE-merket og heller ikke har HIN-kode. Men den er SOLAS-godkjent, og 
dette er faktisk tøffere krav en CE-merking…….. 
Båten vil foreløpig ut året bli stående på eiendommen til Jon og Hallbjørg, og er kun 
tilgjengelig for godkjente båtførere. 
   
 
Aarstein 
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MS Steinbiten trenger ny kaiplass! 
 
Denne uka fikk klubben et brev fra kommunen med et svar vi ikke hadde håpet på. 
Styret hadde etterspurt en formell avtale om båtplass og ventet svar før sommerferien. 
Svaret var dessverre negativt. 
Vi mister båtplassen i Kjøpmannskjær grunnet at brygga er en såkalt  anløpsbrygge 
hvor det ikke er tillatt å ligge fast, iflg. begrunnelsen i brevet. 
Båten må flyttes innen 15. august. 
Styret vil jobbe for å finne løsninger, men ønsker innspill til steder el. kontakter 
som kan føre til at vi får en ny plass til båten. 
 
 
Har du en ide så kontakt leder Sten Rune, tlf. 920 60029 eller en annen i styret, 
eller klubbens e-post: tndkpost@gmail.com  
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Invitasjon til Tjømetreffen 12.-14. september  
 
Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb inviterer i god tradisjon til 
Tjømetreffen på Hvasser helgen 12. – 14 september.  
Treffet er for dykkere og ikke dykkere. Vi har leid hytter på 
Hvasser motell og har dykkebåtene liggende på brygga ca 100 
meter nedenfor. Vi tilbyr praktfulle dykkeforhold, god sikkerhet, 
luftfylling og innkvartering i hytter for 5- 6 personer.  
For å dykke med oss krever vi godkjent dykkebevis.  
Det koster 1300,- å delta for dykkere og halv pris for ikke 
dykkere.  
Vi tilbyr:  
 

• Overnatting fra fredag til søndag  
• Luftfylling (ta med fulle flasker når du kommer)  
• Nattdykk fredag  
• 2 dykk lørdag  
• 2 dykk søndag  
• Felles rekebord på lørdag  
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Vi starter treffet med innkvartering i hytter og felles grilling på 
fredagskvelden (ta med egen grillmat)  
Spørsmål kan rettes til Trude, tlf. 988 50026.  
Bindene påmelding til tndkpost@gmail.com eller link på dykkesiden 
innen 22 august. 
Du føres på påmeldingslisten når du har betalt.  
Kontonr. 2560 20 05995 
 
Velkommen på dykketreff i Ytre Oslofjord! 
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Invitasjon til MARINBIOLOGIKURS 
Sted:  Larvik DK’s lokaler på Gon i Larvik. 
Dato:  22. -24. august 2008,  kl. 1800. 
 
Dette kurset er først og fremst beregnet for dykkere med relativt beskjeden kjennskap til 
emnet MARINBIOLOGI, men som likevel har blitt nyskjerrig på alt det rare som kan 
oppleves, sees, spises og/eller fotograferes når vi er under overflata. 
 
Deltakerprisen har vi denne gang greid å få så lav som kr 1.900,-. 
 
(Det settes om nødvendig opp venteliste) 
Dersom vi ikke vi har minst 8 betalte deltakere den 10. august kan det hele muligens bli avlyst. 
Påmeldte deltakere som ikke har meldt seg av INNEN 10/8 regnes likevel som BINDENDE 
PÅMELDTE. 
 
Påmelding til initiativtaker/teknisk ansvarlig Dag Deberitz,     tlf. 922 35777 el. 
direkte i tråd på www.dykkesiden.com :  
http://www.dykkesiden.com/forum/index.php?topic=46204.0 
 
Timeplan og all annonsering blir presentert i denne tråden etter hvert. 
 
Dersom man betaler innen fristen og kurset skulle bli avlyst så refunderes hele beløpet. 
 
Prisen på 1900,- innbefatter: 
* Selve kurset 
* Overnatting fredag - søndag i Larvik Dykkeklubb sitt klubbhus. 
* Felles bevertning under hele kurset. (ikke øl/brus) 
* Inntil 2 båtdykk med Stavern Dykkersenter lørdag 23/8 (normalpris 300,-). 
* 1 landdykk på interessant dykkested i nærheten søndag 24/8. 
* Evt. fisk til dissikering. 
* Dekorativt kurs-diplom etter kursavslutning.  
 
Følgende innbefattes ikke:  
* Reise til/fra og kjøring til/fra i helga.  
* Forbruk av øl/mineralvann. 
* Selve CMAS Marin Biology Diver-beviset betales av deltakerne hos NDF. 
* Luft nødvendig å fylle under kurset, - 3 dykk.  
   (50,- pr fl. 200/300BAR på LDK's kompressorer/flaskebank) KOM MED 
   FULLE FLASKER! (Har du 3 flaskesett trenger du ikke å fylle under kurset 
   overhodet) 
 
Nødvendig å ha med: 
* Eget komplett dykkerutstyr MED fangstnett. 
* Skarp fiskekniv til dissikering. 
* Skjærefjøl. 
* Noen syltetøyglass med lokk til å fange objekter i. 
* Boka "Dyreliv i havet" av Frank Emil Moen og Erling Svendsen, eller tilsvarende. 
* Skrive-/kladdepapir/notatbok samt skriveredskap. 
* Dykkebevis godkjent i Norden. (Min.: PADI OW/CMAS*) 
* Gjerne digitalt UV-kamera/utstyr. 
* Laptop/PC med kortleser om du har med kamera.  
* Egen sovepose/pute/dyne/sengetøy/liggeunderlag.  
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   (10 madrasser + 2 sofaer finnes) 
 
Kurset blir denne gang holdt i klubbhuset til Larvik Dykkeklubb på Gon,  
- ca. 300 meter på sydsiden av Gon Camping. På nordsiden av Larviksfjorden. 
Gode muligheter for skylling og tørking av utstyr. 
 
Hovedinstruktør:   Marinbiolog Jon Fuglestad, Oslo 
Hjelpeinstuktør:     Christian Skauge, Oslo 
 
 
Kursavgift KR. 1900,- betales til:  
Vestfold Dykkekrets, v/ Sten Rune Pedersen,  
Solliveien 34 B, 3150 Tolvsrød  
Konto: 0540 0880753 SENEST 10/8-08. 
 
Minimum antall deltakere er 8, - maksimum er 12! 
 
 Vi regner med frammøte fredag 22/8 klokka 18 og avslutning søndag senest klokka 17.00. 
 
 Arr.: Vestfold Dykkekrets 
 
 
Nytt fra NDF: 
 
Vannmerkene 
Trenger klubben nye ideer til aktiviteter og utfordringer til medlemmene? Nå er 
merkekravkonseptet "Vannmerkene" klart for klubbene våre. 
"Vannmerkene" er laget med tanke på å hjelpe fridykkere og klubber med å skape 
aktiviteter i og ved vannet. 
 
Dykkeulykker 2007 
 

Norges Dykkeforbund har sammen med PADI Nordic og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap dannet en analysegruppe som gjennomgår 
dykkeulykker med tanke på årsaker og hva som kan læres for å unngå lignende ulykker. 
Rapporter for 2007 er nå tilgengelige på ndf.no. 
 
Utvikling av klubbene 
 
Vi har i lengre tid satset på å revitalisere vårt utdanningssystem. Gjennom å utvikle 
læringsmateriell, opprette regionale instruktørpooler og etablering av nasjonale 
instruktører. Vi kan si vi har brukt tiden til å smi om verktøyene for at de skal være 
tilpasset tiden vi er i. Neste steg er å anvende verktøyene der de gagner mest, nemlig i 
klubbene. 
 
Dokumentbibliotek 
 
http://www.ndf.no/t2.asp?p=4790

 

Les mer på:  www.ndf.no
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Rødehavsturen aka. R2008   

  

Det er 17 stk. påmeldte til turen pr. 1. juni. 

Turen går til Marsa Alam 21. november. 

Mer info ligger på websiden under knappen R2008. 

Hilsen reisekommiteen 

Svein Roar, Lars-Petter og Anita 

 

 

 

SPARING til reise ? 

TNDK minner om for sparing til R2008.  
For å gjøre det enklest mulig så oppfordrer TNDK medlemmene å legge inn et trekk i 
nettbank. 
 
Snakk med banken din hvis du er usikker, på hvordan det gjøres. 
 
NB! VIKTIG! NB! 
Betalingen MÅ merkes med: 
 
navn, sparing R2008 
 
Konto nr. for sparing: 1638.13.55628 
 
 
mvh 
Kasserer TNDK 
Svein Roar Lie 
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Det historiske hjørnet fortsetter: 
 
Denne gangen blir det utvalgte hendelser fra TNDK i perioden 1986 til 1996. 
 
1986: 
Medlemstallet passerer 75 medlemmer.  
Klubben hadde investert i kompressor som ble plassert på Havna Hotell og kunne 
benyttes av medlemmene og hotellet. 
Tjømetreffen ble avviklet for andre gang i pinsen med god respons fra innbydde klubber. 
Det ble arrangert 12 helgeturer bla. til Svenner fyr og Missingene, og kurs i søk og 
søksmetoder og dykkelederkurs har vært avholdt. 
 
1987: 
Året starter med forsinket større 5 års jubileumsfest i februar hvor naboklubbene også 
var invitert.  
Tjømetreffen ble arrangert ved himmelspretten med 87 betalende og 30 stk. fra klubben. 
9 turer ble arrangert, bl.a. helgetur til Jomfruland. På turen til Missingene i september 
ble det utløst en redningsaksjon av 2 av klubbens medlemmer. Men det gikk bra og 
søksgruppa kom veldig i fokus. Medlemsmøtene foregikk på Havna Hotell hvor det ble 
bl.a. ble vist video fra Rødehavet, foredrag om mynter og video fra 
svømmekonkurransen ”Vikerfossen ut”. 
På Årsmøtet kom det inn forslag fra styret om å slå sammen klubben med Færder DK, 
bl.a.for å møte konkurransen fra nyetablerte Vestfold Dykkeklubb ang. bedre samhold 
på NDF’s sertifikatsbestemmelser, økonomi, medlemsrekruttering osv. Forslaget ble 
nedstemt og en programkommite ble nedsatt. Daværende formann trakk seg grunnet 
dette da han ivret for kun EN sterk klubb i distriktet. 
Det ble arrangert årsfest umiddelbart etter årsmøtet i november. 
 
1988: 
Året åpner med ekstraordinært årsmøte i januar for valg av ny formann. Klubben hadde 
ca. 85 medlemmer. 
Det ble arrangert tur til marinemuseet i februar. 
Det ble avholdt vellykket fest på maskinistenes hus i Tønsberg i april. 
Klubbens medlemmer ble oppfordret til jakt på steinbitegg som måtte sankes før de ble 
klekket. Det var etter forespørsel fra Statens biologiske stasjon i Flødevigen. 
Tjømetreffen har ca. 60 betalende deltakere + klubbens egne medlemmer.  
Det er store forekomster av alger i fjorden denne våren som gjør sikten dårlig. 
M/S Rosa kjører tirsdagsturer fra Jarlsø og klubben har et meget aktiv høstprogram. 
Det ble arrangert helgeturer til Portør, Jomfruland, Missingene og Færder. 
Klubben foretok marinbiologiregistrering i Busteinsund. 
Svømmehalltrering på fredagskvelden starter opp i samarbeid med Færder DK, etter at 
det har vært arr. på søndager tidligere år. 
Årsmøtet gir styret tillatelse til å kjøpe båt til ca. 50.000 
Det ble avholdt julekalkun-lotteri som gikk med fint overskudd og Juledykket gikk fra 
Bekkevika 2. juledag med gløgg som afterdive drikk. 
 
 
 
1989: 
Klubbens nye logo etableres med dykkeren i vippefyret, tegnet av Leif Olsen. 
Flere av klubbens medlemmer deltar på marinarkeologikurs avholdt på Norsk 
Sjøfartsmuseum av Terje Olsen i februar. 

 13



I mars kjøper klubben kjøper gummibåt Zodiac Futura MK 2, m/ 40 hk Evinrude, senere 
kalt ”Gumba”. Denne kunne leies av medlemmene utenom søndagsturene.  
Klubben får lov til å innrede klubbhus i uthuset til medlem Tor Bartnes i Nesbrygga, og 
flere dugnadskvelder arrangeres gjennom året. 
Påsketreffen med MS Gulskjær blir arrangert fra Havna Hotell, bla. med gjester fra 
Dykkeklubben Kvakk i fra Danmark. 
Medlemsmøtene arrangeres hos Big Bears Pizza i Sundene. 
Tjømetreffen ble arr. for 5. gang med 59 betalende deltakere. 
Vraket av seilskuta Flora av Fredrikstad ( rigget som en 3-mastet bark,) ble lokalisert av 
dykkere fra klubben i august og funnet ble meldt til Norsk Sjøfartsmuseum. Båten var 
bygget i Perth i Skottland i 1852, var på 463 brt. og forliste i desember 1901 øst for 
Bustein. Funnet ble behørig presentert i avisene. 
Det ble arrangert høsttur med M/F Peter Wessel og tur til Lysekil. 
Klubben blir betraktet at den er den mest aktive klubben i landet på mediasiden. 
 
1990: 
Det første foto-kurset blir arr. av Photo Marine ved Bjarne I. Henriksen og flere av 
klubbens medlemmer er med. 
Klubben samarbeider med Færder DK om fridykkerkurs for ungdom mellom 12 og 16 år. 
Medl. antallet passerer 150. 
Det arr. tur til Portør og 35 medlemmer er med! 
Tjømetreffen ble arr. i pinsen med 55 bet. deltakere og 135 pers. var med på rekefesten 
som var ny rekord! 
Ronny Arnesen holdt foredrag om grottedykking. 
Det ble arr. dykking i Eikeren på vraket ”Stadshauptmann Schwartz”, samt tur til Hurum 
og vraket av D/S Juno. ( begge disse er nå hevet). 
3 medl. (Dag D., Petter G.  og Jan G.) etablerer Divepartner Dykkeskole og tilbyr CMAS 
apparatdykkekurs. 
Det etableres et kompressorfond for kompressor nr. 2 som er tenkt plassert ved 
klubbhuset som er under etablering hos Tor Bartnes i Nesbrygga. 
 
1991: 
I april ble det ble foretatt marinarkeologisk søk på Ringshaugstranda 
En piggvar på 13 kilo blir tatt på Tjømetreffen som arr. fra Havna Hotell i pinsen. Her ble 
Reidar Stridh utnevnt til æresmedlem i klubben for livstid for sitt arbeid med å advare 
folk mot uansvarlig dykking.  
Det ble avholdt fridykker- og apparatdykkerkurs samt dykkelederkurs i regi av 
Divepartner dykkeskole. 
Det ble arrangert turer til Portør, Runde og Korshavn (sørlandet) samt handletur til 
Danmark med M/F Peter Wessel med god oppslutning. 
MS Gulskjær satt rekord med 27 dykkere med på tur. 
10- års jubileumsfest blir avholdt etter årsmøtet i Storgt. 11 i Tønsberg. 
Klubben hadde 193 medlemmer dette året, og meget god økonomi, men klubbhuset var 
ennå ikke ferdig. Det ble godkjent å invistere i kompressor nr. 2. 
 
1992: 
Det kommer nye sikkerhetsregler for klubbdykk fra NDF. 
15 medlemmer drar til Runde og dykker i påsken 
Tjømetreffen arrangeres for første gang fra Sandøsund på Hvasser med overnatting på 
Hvasser Motell og grilling på Krukestranda fredagskvelden. Rekebordet er på Grepan 
Kystpensjonat på lørdagen samlet 79 deltakere. 
Klubben blir selger av dykkelogg produsert av BA-service. 
I klubben har nå 7 medlemmer nå CMAS*** kurs. 
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Kompressor nr. 2 blir innviet på klubbhuset i oktober og var gitt til klubben av 2 
medlemmer, samt ombygd med ny motor og kondensautomatikk. 
Det blir arr. tur til Sørlandets Camping- og fritidssenter i Risør med 28 deltakere.  
Klubben har 213 medlemmer dette året. 
 
 
1993: 
Turer kjøres med M/S Gulskjær fra Engø Brygga og M/S Rosa fra Jarlsøbrygga. 
Vårfest arrangeres på Kong Sverre og senere en tur på Upstairs. 
17 medl. dro til Runde og dykket i 17.mai uka. 
Tjømetreffen avvikles på Hvasser med 42 bet. deltakere og 120 på rekefesten på 
Grepan i slutten av mai. 
I august så den 1. ”Blekka” dagens lys. Lillian Folkestad var redaktør. Blekka kom ut 
månedlig i stedet for Månedens Brev. 
Det ble arr. 6 turer med bil, bl.a. til Risør. 
Det blir avholdt kranselag for dugnadsgjengen på klubbhuset etter årsmøtet i november. 
 
1994: 
 
Det jobbes fortsatt mange dugnadstimer på klubbhuset for å prøve å få dette ferdig.  
Det arr. turer til Runde, Skåtøy, Hankø samt dykkerfest på Pizzanini og på Havna hotell. 
Tjømetreffen arr. for 10. gang i pinsen fra Hvasser med ca. 50 deltakere. 
Det avholdes dykkelederkurs, fridykkerkurs, marinbiologikurs og marinarkeologikurs. 
Klubben får besøk av dykkervenner fra Polen. 

 

Klubben får besøk av 
dykkere fra Polen som er 
meget fornøyd med 
fangstene på turene. 

 
 
Det blir solgt varmeelementer på dugnad for inntjening til ny båt. 
 
1995: 
Klubben har ca.160 medlemmer. 
Forskrift for sportsdykkeropplæring blir innført 1. mars. PADI/CMAS-opplæring blir 
nesten likestilt.  Klubben får oppgradert klistremerker med logo: dykkeren i vippefyret. 
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Det opprettes sparekonto for kjøp av båt og det startes prosjekt for salg av rabattkort. 
Det arr. turer til trykkammeret på Ullevål, dykkekonferansen på Bømlo, tur til 
Vasamuseet i Stockholm, Runde, Juno ved Rødtangen, Jettegryta på Gon og Løvøya. 
Noen medl. reiser også til Maldivene på tur. 
Tjømetreffen ble avviklet for 11. gang uten uhell. Gummibåten ”Gumba” ”druknet” 
riktignok, full av dykkere etter en brottsjø ved Minesveiperen. Men det gikk bra.. 
Det blir mye utskiftninger i styret dette året, 7 av 9 er nye. 
Det blir satt ned en båtkommite for å finne en egnet større båt klubben kan kjøpe. M/S 
Gulskjær begynner å bli sliten og Dag vurderer å selge den, og klubben får hentydninger 
om at eieren av M/S Rosa vil ut av klubbsamarbeidet.  
Styret er også bekymret over at klubbaktiviteten har gått en del ned de siste par årene, 
og lanserer dermed en aktiviseringsplan med dugnadslikt for å prøve å få bukt med 
dette. 
 
 
1996: 
Klubbhuset gjøres ferdig og Blekkekommiteen flytter inn. 
Det arr. 15-års jubileumsfest på Brua selskapslokaler på Hjemseng. 
Sjølmeldinga blir innført for medlemmer som ønsker redusert pris på luftfylling og hvor 
en fører opp aktivitetstimer og dugnadstimer. 
Det arr. redningsdykkerkurs, fridykkerkurs, dykkelederkurs samt VHF-kurs. 
Klubben får besøk av dykkevenner fra Polen og de blir tatt godt vare på av ildsjeler i 
klubben. Som takk forærer de klubben et komplett to-slangers russisk flaskesett.  
Tjømetreffen arr. i pinsen fra Hvasser med 36 deltakere. 
Klubben går i beg. av august til innkjøp av en 39 fots ferrocement-skøyte i Trondheim 
etter at 4 frivillige medlemmer har tatt opp lån til formålet i tillegg til klubbens midler. 
Båten får navnet Steinbiten og blir kjørt nedover i midten av august på dugnad av 4-5 
medlemmer. 
Båten får plass ved kommunebrygga i Kjøpmannskjær. 
Det arr. faste turer annenhver lørdag og søndag og det startes dugnader på båten for å 
få den i ønsket stand. 
 
 

 
 
 
Neste Blekka vil ta for seg historie fra perioden 1997 til dd. 
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær  

 
 
 

 

 
 
Dag D. har påtatt seg jobben som redaktør for Klubbmix sidene i 
Bladet Dykking etter Kai Andersen. 
Han har også kjøpt seg UV-scooter for å avlaste beinmuskulaturen 
ved dykking etter skaden i fjor. 
 
TNDK ønsker lykke til! 
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