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  Lederens Hjørne! 
 
Sommeren er nok over for denne gangen – det er vel bare å innse det selv om 
innrømmelsen sitter litt langt inne.  Ikke for det, noen kveldsturer og helgeturer i slutten 
av september har også bydd på sol og fint vær på skjæra. 
 
Tjømetreffen ble jo også i år begunstiget med fint vær – det hadde jo vår sjefs arrangør 
ordnet med – sikkert en slikt kvinne til kvinne prat med de høyere makter.  Uansett, 
resultatet ble bare toppers.  Toppers er også den innsatsen enkeltmedlemmer legger ned 
for at ett slikt arrangement skal gå bra.  En kjempe takk til alle som bidro til at våre gjester 
igjen fikk oppleve noen av de beste dykkestedene i ytre Oslofjord.  
 
Selv om høsten setter inn så hviler ikke TNDK – det er flere spennende ting på gang.  Vi 
prøver å dra i gang en Gourmetdykk samling om ikke så lenge, en gjeng forlenger 
sommeren og reiser på dykketur til Egypt og vi vil profilere klubben på kulturuka som 
Tjøme kommune arrangerer.  Ett medlemsmøte er også på trappene utover høsten og så 
må vi ikke glemme kjernevirksomheten til TNDK – Søndagsturene med Steinbiten.  Sjekk 
turlista på vår hjemmeside og meld deg på tur.  Det er også muligheter for ikke dykkende 
å bli med så her er det bare å henge seg på. 

 
 Håper å se mange av dere på Steinbiten utover høsten! 
 
Sten Rune 

 
”Dykk sikkert – dykk organisert og husk det er TNDK som tar deg ut til de beste 
dykkeplassene i ytre Oslofjorden”. 
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Kjære leser! 
 
Skal du selge eller kjøpe brukt utstyr?  
- Prøv med en gratis-annonse i Blekka da vel? Ta kontakt med redaktør på tlf. 997 
21547 om du lurer på noe, eller send en mail til avigulf@gmail.com
 
Dykk sikkert og organisert. Dykk med Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb for en billig 
penge neste gang du synes at drakta di har hengt til tørk lenge nok.  
Og ikke minst gjentar vi: Logg deg jevnlig inn på http://www.lokalsport.com/tndk  for 
siste dykkernytt! 
 
Minner om instruksen og hensikten med Blekka: 
”Blekka skal gjenspeile klubbens aktivitet, medlemmenes meninger og de 
organisasjoner vi til enhver tid samarbeider med. ” 
 
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. Det er en gyllen mulighet til å utrykke seg direkte mot klubbens 
medlemmer. 
 
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 : 12. desember   
Utgivelse av neste Blekke:   uke 51 
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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Turer med Steinbiten resten av 2008 
 
 
 
Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader 

Oktober: 
Søndag 5.okt. Tur m/ Steinbiten TBD Magne Ingen båtfører! 
Lørdag 11. okt. Gourmetdykk m/ 

middag på Hvasser 
Jon  Påmelding til Trude tlf. 

98850026 

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:  
- 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 
 
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! 
 

 



Tjømetreffen 2008 
  
Det tradisjonsrike treffet gikk som kjent av stabelen 12.- 14. september fra Hvasser.  
Basen var som vanlig på Hvasser Motell og båtene hadde avgang fra fiskebrygga i 
Sandøsund.  
Når alle deltakerene var talt opp endte vi opp med 22 deltakere og en stab på 8 fra 
klubben. 
  
Det hele startet på fredag ettermiddag med prøvesmaking av sjøkreps for de som 
ankom treffet tidlig. 
Et tilbud vi har hatt de siste treffene er "nattdykking" på fredagskvelden. 
Hele 10 dykkere var avholdne fra alkoholen under grillmiddagen og ble med 
Steinbiten ut i den mørke sjøen. 
Vi endte opp i le for dønningene på sydspissen av Bustein og 5 dykkepar gikk i 
vannet. 
De dukket opp igjen smilende over hvor mye liv det er i sjøen når det er mørkt. 
Vel inne på brygga var det bare for deltakerene å sette fra seg flaskene på motellet 
så staben fikk fylt dem i løpet av natten. 
Vi hadde ordnet med klubbens egne presser så fyllinga gikk som en lek. 
 
Etter en god frokost , planlegging av tursted og innlasting av utstyr satte vi klokka 
10.00 lørdag morgen  kursen for dagens dykkermål. 
I strålende solskinn endte vi opp på Kløvningen som ligger rett syd-øst for Verdens 
Ende. 
Med grilling mellom dykkene og 3 stk lettbåter til å traktere dykkerne rundt i området 
var det duket for mange smil. Ingen skulle behøve kødykking her. 
Dykkerne meldte tilbake om overraskende mye hummer på dykkene sine. 
Klokka 19.00 var det duket for det store rekebordet. Snart var festen i full gang blant 
deltakerne og mange stiftet nye bekjentskaper. 
Kompressorene gikk i 5 timer denne kvelden for å ha alt klart til neste dag. 
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Stemningsbilde fra rekebordet. 
 
 
Søndagen var det litt gråere i været men turen gikk alikevel ut til Færder fyr som 
ligger på Tristein, ca. 70 min. gange fra Sandøsund.  
Det var noe varierende sikt her ute men dykkere meldte tilbake om både vrak, 
krabbe, hummer, torsk og kamskjell. 

 
Jon tar briefing om dykkeplassen før dykkene ved Færder fyr.  
 

 
Kjell Otto er båtfører på Gyda for Hydra-gjengen.  
 
Vi fant ly for grillen på svabergene ved murbrygga mellom dykkene.  
De som ville fikk muligheten til to dykk også her ute før det var på tide å sette nesa 
tilbake til Sandøsund og avslutte treffet. 
 
Vi i TNDK retter en stor takk til Kongsberg og Holmestrand DK for å bistå med deres 
lettbåter under treffet. 
En takk til Oles "Tingeling" hører også på sin plass.  
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Det blir helt sikkert treff til neste år også. 
  
 Jon  / Aarstein 
 
 
 

Invitasjon til: 
”Gourmetdykk” 

 
Dato: 11. – 12. oktober 

 
Hvasser, Tjøme. 

 
 

Vi vil prøve noe nytt ? 
Blir du med? 

 
 

Dykking, sanking av havets delikatesser, tilbereding av godsakene som 
forhåpentligvis resulterer i et måltid man sent vil glemme. 

 
 

På land bor vi på Hvasser motell. 
 

Pris: 800,- (Motell, dykking, div ingredienser.) 
 

Oppmøte lørdag 11.oktober ca kl 10.00 ved Steinbiten. (ligger på Hvasser). 
 
 

Vi har krabbe og blåskjell garanti. 
 
 

NB: Påmeldingsfrist mandag 6.oktober. 
 

Kontonr. 2560.20.70002 
 

(Max 12 deltagere) 
 

Kontaktperson: Trude tlf. 98850026 
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Idrettens dag 
under Kulturuka på Tjøme 

 
Lørdag 18. oktober, kl. 12-16 

 
Sted: Lindhøy og Ormelet. 

 
I Tjøme hallen finner du bl.a. turn, taekwondoe, håndball, 
karate, innebandy, seiling og golf,mens motorcross, dykking og 
fotball blir på Ormeletbanen.  
 
Aktiviteter, konkurranse, kiosksalg.  
Kom og opplev mangfoldet. 
 
Arr: Tjøme Idrettsråd 
 
 
PS: 
Klubben stiller med dykketanken fra Vestfold dykkekrets! 
Vi trenger frivillige til å stille som vakter og dykkere i tanken. 
Kontakt Svein Roar om du har anledning til å delta, tlf. 913 
35806.  
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Rødehavsturen aka. R2008   

Turen går til Marsa Alam 21. november. 

Det blir felles busstransport til Gøteborg, Landvetter. Det jobbes for tiden med 2 
alternativer.  

Flyet går kl. 0700 fra Gøteborg. 

Mer info ligger på websiden under knappen R2008. 

Hilsen reisekommiteen 

Trude, 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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Husk bassengtrening 
 i svømmehallen 

  fredager kl. 1930 til 2100! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Loppemarked planlegges til våren! 
 
 
Vi vil arrangere noen hente dager.  
Når disse blir kommer vi tilbake til i neste nummer av Blekka. 
  
hilsen loppesjef 
Tove Adamsrød 
 
E-post: tiadams@frisurf.no
mob.  924 69018    
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Det historiske hjørnet fortsetter: 
Denne gangen blir det utvalgte hendelser fra perioden 1997 t.o.m. 2002. 
 
 
1997: 
Året starter med ekstraordinært årsmøte for å få inn nok styremedlemmer i styret. 
Blekka får ny redaktør. 
Det utføres dugnader på Steinbiten i hele februar og utover hvor det er turstopp. 
Båtansvarlig var Kjetil Nygaard.  Det ble solgt klippekort til dykketurene utover.  
I mars/ påsken reiste Dag & Co og Dieseldyret på tur til Runde igjen, mens Steinbiten 
kjørte dagsturer hver dag fra Kjøpmannskjær. Trygve freste flotte navneskilt til båten. 
I april ble det arr. helgetur tur til Portør med personbiler, samt Harrytur med Petter 
Wessel til Frederikshavn. 
Marinarkeologigruppa får ny leder Tove Stevenson og har en del møter og prosjektet 
utgravning ved Uleholmen. 
Tjømetreffen ble avlyst dette året grunnet manglende vertskap/ arrangører. I stedet 
ble det  arr. klubbmesterskap i steinbitfangst i busteinsund; Vårens blodigste eventyr.  
Det ble også arr. tur til Drøbak i pinsen for å besøke Drøbak båtforenings 
Dykkegruppe. 
I beg. av mai ble lettbåten ”Gumba” stjålet. MS Steinbiten fikk fjernet masta fra 
dekket. 
Klubben deltok som overflateberedskap på Dragebåtfestivalen i Tønsberg, og der får 
klubben tilbud om en ”ny” lettbåt”. Det var en trifoil type som fikk det dekkende navnet 
Elvis etter sitt utseende med Cadilac-vinger og litt ”satte-former.  
Sommerdykkingen når sitt høydepunkt dette året da noen fra klubben får anledning til 
å dykke på et fly som nettopp hadde gått ned ved Hoftøya. 
I aug. går Steinbiten på slipp hos Herema ( nåver. Greenland Group) 
Klubben får videre besøk fra Polen i høstferien i beg. av oktober og det arr. en 
helgetur med personbiler til Solplassen camping i Stavern. 
 

 

Dykkere på tur i 
Leon Latex i 
Stavern. 

 
 
Klubben fikk et nytt satsningsområde: Handicapdykking hvor særlig John Reidar og 
Øyvind engasjerte seg. 
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1998: 
Året startet med ekstraordinært årsmøte for å avklare budsjettet som måtte justeres 
ned på inntektssiden, samt valg av ny kasserer og vurdering av mer markedsføring 
for å få opp aktiviteten. Klubben drives på sparebluss og har mistet mange 
medlemmer de siste årene. Klubben hadde ved starten av året 56 medlemmer. 
Det kjøres turer med MS Steinbiten hver helg, annanhver gang lørdag og søndag. 
I tillegg kjøres det tirsdagsturer fra mai til ut oktober. 
Det arr. skrapelodd lotteri ( Trimlotteriet) for å få inn ekstra kroner i klubben 
I klubben har 2 medlemmer tatt Padi-instruktørkurs og kan holde kurs opp til DM-
nivå: Øyvind Storstein og Geir Borgersen. De er begge tilknyttet Vestfold 
Dykkesenter. 
Det inngåes samarbeid med Vestfold Dykkesenter om gjensidig markedsføring om 
turer, kurs og service.  Det ble arr. ljugemøter på puben The Royal Oak på torsdager. 
Det ble arr. dykketurer fra Grimestad med MS Steinbiten hver dag i påsken. 
I pinsen ble det arr. ny tur til Drøbak og Drøbak båtforenings dykkegruppe. 
Klubben var med som overflatesikring på Dragebåtfestivalen i Tønsberg i midten av 
juni. Her fikk klubben også markedsført seg med egen stand og dykketanken som var 
leid av kretsen. 
I slutten av september kom polakker på besøk igjen, og de hadde base på Hvasser 
motell. 
Klubben fikk oppsigelse på leiekontrakten på klubbhuset i Nesbrygga og mtte være 
ute innen 31.desember. 
Øyvind Storstein tok over som båtansvarlig for MS Steinbiten og ble kåret som årets 
dykker på årsmøtet i november. 
 
1999: 
Året startet katastrofalt med at 2 av våre kvinnelige medlemmer omkommer under 
nyttårsdykket 2. januar ved Mostein. 
Det måtte igjen holdes et ekstraordinært årsmøte, da regnskapet og budsjettet ikke 
var klart på det ordinære årsmøtet i november, samt valg av leder, kasserer, 
sekretær  og varamedlemmer. Et alt. forslag med interimsstyre bestående av 5 
utvalgte medlemmer ble forkastet og Dag Deberitz ble valgt som leder. 
Klubben fikk nytt ”klubbhus” i det gamle Røde Kors-huset ( også kalt ”Museet”) ved 
kirka på Tjøme. 
Rett før påske reiste en gjeng fra klubben sammen med dykkergruppa på Høgskolen 
i Vestfold til Ålesund på dykketur. De overnattet på klubbhuset til Ålesund 
Sportsdykkerklubb og ble kjørt ut på turer med klubbskøyta deres MS Hundsvær. 
Klubben fikk egen webside og webmaster ble Øyvind Storstein. 
Klubben arrangerte VHF-kurs i klubbhuset på Tjøme for nye båtførere.  
Kompressoren som hadde stått på havna Hotell ble i slutten av mai flyttet til 
Kystkultursenteret/Loggen for å være lettere tilgjengelig. 
I pinsen reiste Steinbiten og en gjeng til Drøbak igjen. Turen fikk et trist utfall da 2 av 
medlemmene i båtforerningens dykkegruppe forulukket under dykk på den dype 
delen av vraket Edith.  
Klubben stilte med standby-dykkere under Dragebåtfestivalen i Tønsberg. 
På medl. møtet i juni ble det holdt lysbildeforedrag om myntskatter under vann av 
Bjørn Deberitz. 
1.dag av fellesferien var det tur til Store Færder og Dag’s marked med MS Steinbiten. 
Her fikk vi besøk av store bølger fra MS Color Festival som gikk på innsiden av Store 
Færder. Dette førte til at skutesiden ble slått mot fjellet og det begynte å lekke mye 
vann. Heldigvis fikk vi ryddet plass på slippen på Loggen og reparasjon av et alvorlig 
stort hull kunne kunne starte. 
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Tjømetreffen ble startet opp igjen etter et par års pause. Den ble arr. 1. helgen i 
september fra Hvasser Motell og Sandøsund med hele 50 dykkere påmeldt etter god 
innsats fra vår samarbeidsklubb Drammen DK. 
Vi har besøk av våre dykkevenner fra Polen ei uke i beg. av oktober. 
I oktober bryter det ut brann i klubbhus-anexet på Tjøme. Kompressoren og div. 
”omkom” i flammene. Heldigvis hadde vi forsikringen i orden…… 
Det bele arr. foredrag om redninngsdykkong samt tekniksk dykking av Ronny 
Arnesen fra Norsk Teknisk Dykkekrets. 
 
2000: 
 
Steinbiten kjørte turer fra Kjøpmannskjær hver helg, annenhver gang lørdag/ søndag.  
I påska kjørte Øyvind båten til Løvøya i Horten hvor det ble det arr. et lite dykketreff. 
Det ble arr. søksmøte og søksøvelser i regi av Vestfold DK på Loggen  1. april. 
Klubben fikk donert Trygves gamle gummibåt Leon Latex uten motor.  
Fritz Pettersen holdt foredrag om marin arkeologi i Sentrumsbygget på Borgheim. 
Steinbiten tok turen til Drøbak i pinsen i år igjen for å besøke Drøbak Båtforenings 
Dykkegruppe.  
Klubben innleder samarbeid om utstyrservice med det nye lokale dykkesenteret 
DeepFantasea Divecenter på Bergan.  
Tjømetreffen arrangeres 1. helga i september på Hvasser. 
Tidl. leder Steinar Pettersen med familie reiste på langtur til Middelhavet med egen 
nyinnkjøpt båt og får med seg bl.a. Øyvind som mannskap en periode da han tar den 
som en del av sitt reisefriår. 
En meget regnfull høst sørget for mye dårlig sikt de siste måneder dette året. 
På ekstraordinært årsmøte i desember blir det vedtatt lovendring ihht. kravene fra 
NIF om at klubben må endre sitt regnskapsår til å følge kalenderåret. Ordinært 
årsmøte skal da holdes i februar heretter.  
Blekka går over i kvartalsvise utgivelser. 
 
2001: 
 
Årsmøtet ble arr. i februar. 
Det viser seg at klubben har meget stram økonomi og det må settes i verk tiltak for å 
få klubben til å gå rundt økonomisk. 
Det gir frukter å markedsføre klubben via mail/ internett til andre klubber. 
Klubben begynner å se seg om etter et alternativ til Elvis som lettbåt. Motoren er ikke 
mye tess for tiden og det blir undersøkt om vi kan få tak en billig brukt fra Frode 
Dahls Motorverksted. 
Det ble arr. dugnad på Steinbiten men ingen slipping dette året.  
Blekka har fortiden ingen redaktør. 
Klubben stilte igjen som beredskapsdykkere på Dragebåtfestivalen, samt noen var 
vakter på ZAP-festivalen som ble arrangert i Messeområdet. 
Tjømetreffen arr. første helga i september. Ble litt tull med dobbeltbooking av 
møterom på Motellet, men ellers var treffet som vanlig bra. 
Styremøtereferater sendes ut på PDF fra nå da det har blitt gjort endringer av andre 
enn referent som ikke skal skje.  
 



 

John Reidar, Dag og Jon med 
fangsten etter en tur våren 
2001. 

 
 
2002: 
 
Klubben ville formalisere et samarbeid med Vestfold Dykkeklubb. 
Øyvind tar hovedansvaret for MS Steinbiten etter Leif Gunnar som har hatt det de 
siste årene. 
Årsmøtet ble avholdt 26. februar hos Sønnico Kommunikasjon i Tønsberg. 
Kåre Hansen ble utnevnt til årets dykker etter sin innsats for klubben gjennom flere 
år.   
Jon sa seg villig til å bli ny Blekke redaktør og Blekka skal publiseres på websiden. 
Kompressoren på Loggen fikk vannskade etter at noen var uheldig å få 
innsugslangen i et vannkar som står i rommet under fylling. Dette førte til at 
kompressoren prøvde å komprimere vann som jo ikke går særlig bra. 
Steinbiten kjørte til Drøbak igjen for treff hos Drøbak båtforenings Dykkegruppe. 
Dag D. og Karl Tore fra Drammen dro på tur til Berlevåg og Nordkapp for å hilse på 
kongekrabbene og annet. 
Steinbiten var på slippen i beg. av juni for sårt tiltrengt vedlikehold. 
I juni var vi beredskapsdykkere under Dragebåtfestivalen. Samtidig hadde vi en stand 
på brygga med info om klubben og dykketanken som var leid av Vestfold Dykkekrets. 
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Karl Tore er i tanken 
under 
Dragebåtfestivalen. 

 
Klubben var stadig på jakt etter inntektskilder og utførte bl. husmaling hos Trygve & 
Co. 
Tjømetreffen ble arrangert 6. til 8. september fra Hvasser med et lavt ant.deltakere. I 
tillegg til MS Steinbiten stilte Ian Foster med sin private båt.  
Klubbhuset på Tjøme trengte sårt en oppussing, men vi avventet midler fra eier 
Tjøme Kommune. 
 
Kilder:  Blekka, styremøte- og årsmøtereferater. 
I neste Blekka avsluttes historikken som går fram til i år.   
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NORDISK NATTDYKK 2008 
TORSDAG 4.DESEMBER 

KL. 2008 
 
 

TNDK er lokal arrangør på Svelvikstranda på 
Tjøme. 

 
 

 
 

Påmelding til Trude, tlf. 988 50026 innen tirsdag 
2.desember. 

 
 

Mer info om Nordisk nattdykk på : 
www.diversnight.com
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
 
 
Hallbjørg og Jon giftet seg 16. august. 
Gratulerer! 
 
 
På turen 27.juli til Utfisken hoppet Kjell-Otto i vannet med briller 
på og kom opp uten! Anne og Trond fant dem igjen på 20 meter. 
 
 
På dykk nr. 2 mistet Petter blyet sitt igjen. Det lå på 20m og ventet 
☺. 
 
På turen 24.august har Steinbiten med 3-stk UV-scootere! 
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