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NR.71*FEB* 2001*ÅRGANG 9*OPPLAG 50 + E-mail 
ette er en ÅRSMØTEINNKALLINGSBLEKKE til 
RDINÆRT ÅRSMØTE 28/2-00 KL 19.00  I 
ENTRUMSBYGGET PÅ BORGHEIM (3.etg.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekkainfo. 
 
Postadresse:  Blekka, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 52, 3133 DUKEN 
Telefon:  333.62902  
E - Mail:                    antom@start.no  
   
For stoff rett til neste ”Blekka”:  Anniken Johnsen, Bøgt. 64, 3114 Tønsberg 

Gi beskjed til Anniken om du vil ha Blekka på Internett i farger!! 
 
Frist for stoff 
til Blekka:  Den 10. hver måned  
Utgivelse:  Den 20. hver måned. 
 
Send gjerne stoffet på diskett eller 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. Skriv da vel! 
nniken Klubbens hjemmeside: http://www.software.no/tndk  

mailto:antom@start.no
http://www.software.no/tndk


 
 
 
 

I neste Blekke kommer ny terminliste. Grunnet at båten er frosset inne i 
skrivende stund, må man kontakte Leif Gunnar om man har lyst på tur. 
Inntil ny terminliste kommer er det han som har ansvaret for båten og 
turene. Han har nummer 333.99986, og mobil  901.00263.  
 Hilsen Dag! E-mail: dag.deberitz@c2i.net. Tlf. 922 35777 /Fax: 333.70453 

Klubbnytt

Kjære alle sammen! 
 

På det ekstraordinære årsmøtet den 1. desember 
ble det som kjent  vedtatt lovendring ihht. kravene 
fra til Idrettsforbundet/Vestfold Idrettskrets om at 
vi måtte endre vårt regnskapsår til å følge 
kalenderåret. I dette nummer av Blekka innkalles 
det til ordinært årsmøte ONSDAG 28/2- 2001 kl 
19.00 i kantina i Sentrumsbygget på Borgheim . 
Det er veldig viktig at så mange av dere møter slik 
at dere kan være med på å bestemme klubbens 
framtid!  
Klubben trenger hver eneste krone i 
medlemskontingent. Derfor er det viktig at også de 
som ennå ikke har betalt kontingenten for 
inneværende år gjør dette snarest mulig. Dette er 
viktig om klubben skal greie å tilby medlemmene 
de goder vi har kunnet til nå. Støtt opp på og delta 
på våre turer og arrangementer. 
Dugnadspoengene som  skal innberettes for 
inneværende år regnes fra 30/10-99 til 31/12-
2000. De som ikke har innberettet sine poeng til 
styret innen onsdag 13/2-01 kan ikke regne med å 
få godskrevet noe for dette inneværende år! 
 
DagDeberitz- Leder, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 
 Tlf./E-mailadresse og fax står nedenfor. 
 

mailto:dag.deberitz@c2i.net


TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB 
innkaller herved til årsmøte i kantina på sentrumsbygget på Borgheim 

onsdag 28/2-01 kl. 19.00. 
i Sentrumsbyggets kantine på Borgheim/Nøtterøy. 

FORELØPIG SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 2000: 
SAKSLISTE: 
 
1. ÅPNING AV MØTET 
2.  VALG AV MØTELEDER 
3. VALG AV REFERENT 
4. GODKJENNELSE AV ÅRSMØTEINNKALLING 
5. OPPTELLING AV ANTALL STEMMEBERETTIGEDE 
 (STEMMERETT HAR ALLE MEDLEMMER  OVER 15 ÅR.) 
6. ÅRSBERETNING V/ SEKRETÆR 
7. REGNSKAP V/ KASSERER 
8. FASTSETTELSE AV KONTINGENT/ PRIS FOR LUFTFYLLING 

FOR 2002   
9. BUDSJETTFORSLAG V/ KASSERER 
10. INNKOMNE SAKER: (Disse sendes ut etter styremøte 13/2 til de som 

er interessert!) De vil ellers legges fram på årsmøtet. Jfr. lovenes § 9. 
11. VALG: Følgende er på valg i år: 
Torolf Sogn    (utmeldt)        Nestleder 2 år. 

Thomas Marthinsen             Sekretær 2 år. 

Ove Christoffersen            2. Styremedlem  2 år 

Kjell Grav                          2. Varamedlem  2 år  

Aarstein Vigulf, Thomas Marthinsen              Valgkomité 2stk 2år 

Thomas Marthinsen   (tar gjenvalg)                rep .VDK 2 år 

Rep. VDK kretsting 2002                            2 stk i tillegg til rep. VDK.) 

Trygve Kamfjord/Aarstein Vigulf    Revisorer: 2 stk for 1 år   
VALGKOMITEEN LEDER VALGET. 
 
13. HEVING AV MØTET. 
**************************************************************** 
Etter styremøte den 13/2 kl 19.00 vil resten av papirene til årsmøtet være 
tilgjengelige for de som er interessert: Årsmøteforslag kommet inn til fristen, 
revidert regnskap med noter samt årsberetning, klubbens oppdaterte lover fra  
siste ekstraordinært årsmøte etc.. (Jfr. klubblovenes § 9) Kontakt Dag Deberitz 
eller Ronny Konradsen for å få det tilsendt. Disse papirene vil ellers foreligge 
på årsmøtet. 



Dykker-”tanker” i tiden  Av Svein Frydenlund, leder, Drammen DK. 
 
Jeg sitter og funderer litt rundt dette med klubbtilhørighet sånn generelt. 
Kanskje er det framtidsvisjoner, eller kanskje er det dagens realitet og 
samfunnsutvikling. I utgangspunktet melder de fleste seg inn i en klubb 
fordi vi er nyutdannede dykkere og ønsker den sikkerhet vi forventer et 
klubbmiljø gir. Mange vil dykke mye, og mange gjør også dette i 
begynnelsen på sin dykkerkarriere. Man får tilgang på utstyr som 
klubblokaler, båter, luftfylling og sikkerhetsutstyr for en relativ lav 
kontingent. Men kanskje den viktigste grunnen er at man vil finne 
likesinnede å dele sin dykkerinteresse med.  
 
I gamle dager, men også i dag, så er dugnadsarbeid i klubbene for å skaffe 
inntekter en selvfølge. Mange legger ned mange timer i året for at vi alle skal ha 
en klubb der vi kan opprettholde det tilbudet vi har i dag.  
Og stor takk til de for det, uten disses innsats ville vi ikke kunne opprettholde 
det tilbudet vi har med vår lave medlemskontingent. 
 
Men vil dette også være tilfelle om få år? Kanskje mange allerede i dag sliter 
med å få tiden til å strekke til, eller kanskje noen ikke er interessert i å jobbe 
dugnad i hele tatt. Hva vil i så fall skje med disse? Skal vi ta de under våre 
beskyttende vinger, eller la de seile sin egen ”sjø”? 
 
Det jeg er noe betenkt over er at det i vårt miljø har kommet fram tanker om å 
innføre dugnadsplikt. Ikke slik å forstå at man må komme på den dugnaden man 
er satt opp på, men heller i den retning at man selv må skaffe vikar til denne 
dugnad, betalt eller ubetalt. Likeså er det kommet fram forslag om å innføre en 
bot for de som ikke deltar på oppsatte dugnader. 
Er det slik vi vil ha det i vårt klubbmiljø??? Greit nok at vi vil ha et klubbtilbud, 
men er/vil vi være interessert i å arbeide inn disse kronene ved dugnadsinnsats,  
eller er vi villig til å betale noe mer i medlemskontingent, og kanskje noen 
kroner mer for å bli med på en tur??? 
 
Jeg ser for meg en framtid der en gruppe mennesker samles i en klubb for sosialt 
samvær med likesinnede, og at arrangementer og dykkerturer blir kjøpt lokalt. 
Mye av ”sjarmen” med å sjaue og pakke båter, kompressor, henger, suppekjeler 
osv., blir da borte. Isteden vil vi få som de siste årene der vi har kjøpt oss inn på 
et dykkersenter, der dykkersenteret har organisert all dykking og opplegget 
rundt dette. Mat og transport har vi enten spleiset på, eller det er innbakt i prisen. 
For meg personlig synes jeg det siste alternativet er å foretrekke selv om det 
skulle bli litt dyrere. 
 
 



Hva så med Drammen Dykkerklubb? 
Mange påstår de kan spå om framtiden, jeg er dessverre ikke en av disse. Men 
jeg tror og håper at klubben vil utvikle seg i retning som dette. 

• Vi har et fast møtelokale der vi kan treffes til sosialt samvær. 
• Vi har et sted å plassere utstyret vårt. 
• Vi har en hovedbåt, ( stor skøyte el.); inneholdende kjøkken, 

oppholdsrom, toalett osv. Båten blir liggende en plass ute i fjorden, og 
kan benyttes hele året. Båten blir satt opp på faste turer, og vi får en 
båtkomite som er ansvarlig for drift av båten. En lettbåt kan benyttes av 
alle til eventuelle småturer utenom. 

• Alle klubbturer bli kjøpt på et dykkersenter, eller klubbens hovedbåt blir 
benyttet. 

• Et mer utstrakt samarbeid med andre klubber. 
 
Et slikt opplegg koster selvfølgelig, men det økonomiske er noe som kan jobbes 
med, og som det vil finnes løsninger på. Jeg tror vi vil oppnå mye ved et slikt 
opplegg.  Blant annet tror jeg vi vil få mange flere medlemmer, vi vil beholde 
flere av de gamle medlemmene og vi vil få mer engasjerte medlemmer. Båten 
bli klubbens midtpunkt, der vi vil få mulighet til å holde dykkerkurs, fisketurer, 
leie ut båten osv., og som sagt tror jeg dette er framtiden og folks økende krav til 
komfort. 
Hvor mye vil du være villig til å betale i kontingent for dette?? 
 
Nå lurer dere sikkert på hvor jeg vil med dette?  
Først vil jeg få si at dette er mine personlige meninger, og ikke styrets 
oppfattning. 
Først og fremst er dette et forsøk på å få en reaksjon og engasjement blant alle 
mine dykkervenner slik at vi kan påvirke utviklingen i klubben i en retning vi vil 
ha, starte en diskusjon om hvilke tanker man har om framtiden, eller å få vite om 
jeg ikke er på bølgelengde med resten av dere. Dette ble noen tanker og 
spørsmål JEG har. 
 
Så kommer ”formannen” inn: Det er også viktig for kommende styrer og 
komiteer, å få et lite innblikk i hva medlemmer mener, og hva som må jobbes 
med. 
Jeg er sikker på at mange også sitter inne med noen tanker og spørsmål. Det å 
sitte i et styre er på mange måter en ensom jobb, der vi har lite eller ingen 
kontakt med alt for mange av medlemmene. Jeg håper at noen av dere vi har 
liten kontakt med også sender inn deres bidrag. Det å være med i en klubb er 
ikke bare for å ”dilte” med, men også en plikt til å engasjere seg i klubbens drift. 
 
Dette brev blir sendt ut til alle i klubben med e-mail og også hengt opp på 
oppslagtavla i klubben. Henrik legger en egen side ut på hjemmesidene til 



klubben, og alle svar/kommentarer skal sendes dit. Jeg er også takknemlig for å 
få kommentarer sendt til meg, hvis det er ønskelig med svar på disse. 
 
 
Da vil jeg ønske dere lykke til med framtidsvisjonene, og håper at mange vil 
engasjere seg i diskusjonen rundt dette. 
 
Svein Frydenlund 
Formann, men først og fremst dykker! 
 
 

 
 
Kåre Hansen og Petter Gjertsen etter utførte flaskefyllinger på klubbhuset 
i september 2000.    Foto: dag Deberitz 
 
 
Reisebrev # 5 fra vår utskremte Globetrotter Øyvind Storstein: 
 
Nå har jeg kommet meg hjem til Norge, enda litt tidligere enn forventet. Måtte 
jo se om været virkelig var så dårlig som alle har sakt. Første dagen min hjemme 
i dag og så langt stemmer det jo meget bra. Se de neste sider for denne ”never 
ending story”!!!! 
  



ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
Turen til Zanzibar.  
Turen fra Lisboa til Dar es Salaam gikk meget greit, ca 12 timer med 
mellomlanding i Zürich. Når jeg kom til Dar es Salaam møtte det meg en hete 
bølge når jeg kom ut av flyet (39 grader). Jeg hadde på meg langbukse og flis 
genser, siden det var kaldt både i Lisboa og på flyet. Så var det passkontroll 
igjen, hadde dårlig erfaring med sist passkontroll i disse landene, men håpet det 
ville gå litt bedre nå. Jeg hadde sjekket i Lisboa om det var noen form for visum 
i Tanzania, og det var det ikke sa de. Dette viste seg og være meget feil, siden 
det første de sier når de ser passet mit, har du ikke visum!!. Da var jeg sånn 
passe fornøyd, ikke enda en gang til!!  
Det som var positivt var at det gikk an og ordne det på flyplassen, hvis man har 
kontanter da. Dette var da neste problem, jeg fikk ikke visum før jeg hadde 
betalt, og jeg fikk ikke tatt ut penger før jeg hadde visum. Grunnen til dette var 
at det ikke var mulig å ta ut penger på flyplassen. Etter en ny runde med litt kjeft 
om hvor dumme vi europeere er som ikke har tingene i orden når vi kommer til 
land utenfor Europa. Det var jo bare å nikke og smile å regne med at ting ordner 
seg etter hvert. Det jeg måtte gjøre var å sette fra meg all bagasjen hos de, å ta 
en taxi inn til byen for og ta ut penger. Når jeg da kom tilbake til flyplassen, var 
jo selvfølgelig alle borte. Der lå da all bagasjen min uten at noen så etter den i 
det hele tatt. Etter en 30 min tid kom det til slutt en ny passkontrollør, som jeg 
da måtte forklare saken til. Fikk betalt og stemplet passet.  
Neste prosjekt var og komme seg over til Zanzibar, da måtte jeg over til en 
annen flyterminal. Hit måtte jeg også ta taxi, dette med taxi viste seg etter hvert 
å bli en dyr fornøyelse. Så fort de ser hvite mennesker skrur de prisene opp i 
skyene, man må helle tiden være beinhard med prutingen får å komme ned på en 
noenlunde pris, lite hyggelig. Fikk etter hvert kjøpt billetter til Zanzibar samme 
dagen, måtte bare vente 3 timer. Dette var bare et lite fly, som det var plass til 
bare 8 personer i.  
Når jeg kom til Zanzibar sto taxisjåførene i kø om å kjøre meg, dum som jeg var 
utnyttet jeg ikke dette godt nok, og betalte nok en gang alt for mye for taxi dit 
jeg skulle. Veien var så dårlig at de kjørte heller i skauen ved siden av veien, de 
hadde prøvd å asfaltere veien, men dette hadde gjort ting bare verre. Jeg må 
innrømme at jeg var litt redd, der det gikk i 50 til 60 km/t i gjennom skauen. Det 
var ikke overlat veien var så dårlig, men de siste 2 mila var det skau kjøring. 
Bilene bar også preg av dette, jeg er sikker på at det enste som virket på den 
bilen var Rattet, motor og gass. Endelig var jeg fremme på nord spissen av 
Zanzibar, på et sted som heter Nungwi. Fant et dykkersenter der som heter 
"Dive Zanzibar" dette er et 5 stjernes PADI senter. Helt greit dykkesenter, med 
ålreite folk.  
  



 

Dykkingen på Zanzibar  
For det første var Zanzibar helt annerledes enn jeg hadde regnet med, både når 
det gjelder priser og sikt. Jeg skal ikke klage på sikten, men jeg trodde sikten her 
var enn 50m eller mer. Sikten var vel ca 20 til 25m og vanntemperaturen var 27 
til 30 grader, dette var deilig. Første dagen jeg dykket, var vi på et rev som dem 
kalte "Leven bank" ca 1 times båt tur ut. Det var kjempestort det første dykket 
her nede, middelhavet var flott det også, men kan ikke sammenlignes med dette. 
koraler og akvariefisk på alle kanter. Jeg fikk dykket sammen med både 
skillpadder og delfiner, det var også kjempe herlig. De delfinene som vi dykket 
sammen med var ganske vant til mennesker å synes tydeligvis det var like 
morsomt å svømme sammen med oss som vi synes det var å svømme sammen 
med de. Det som var litt morsomt med delfinene var at de prøvde å gjøre det 
samme som vi gjorde, hvis vi gikk rundt i vannet gjorde de det samme. fikk 
selvfølgelig ikke tatt noen bilder av delfinene, siden akkurat den dagen var 
kamera mitt tom for film. Det var ikke så lett å få tak i her heller. Neste dag så vi 
en del skillpadder, tror jeg fikk tatt et bra bilde av en av de. Det var kjempe flott 
å se på de når de svømte opp mot overflata, mot sola. Sakte og rolige bevegelser. 
Fikk også se to havhester som svømte synkronsvømming heller noe, det var hele 
tiden akkurat like langt fra hverandre og like bevegelser, elegante dyr.  
Totalt sett har det vært en kjempefin tur til Zanzibar, men det er kjempedyrt her. 
Så hvis du går med planer om og reise hit bør du ha med deg en del penger. 
Dette er hovedgrunnen til at jeg reiste hjem tidligere en de opprinnelige planene.  
Jeg kommer til og legge ut en del av bildene jeg har tatt over og under vann, så 
fort jeg for fremkalt de. Legger de på reisesiden min.  
Hilsen Øyvind Storstein  
 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 52, 3133 Duken 

La 2001 bli et aktivt dykkeår både for deg og din 
familie! Ta med familie og venner på turene våre 
gratis og oppdag at i dykkemiljøet er det plass til alle 
som vil! Fortell om klubben til venner og kjente som 
vet at dy dykker og be dem melde seg inn. Derved får 
de mulighet til ”våt glede” sammen med oss alle 
sammen. Vel møtt på årsmøtet 28/2-01! 


