
 
 

 
 
 NR.89*APRIL* 2007*ÅRGANG 15*OPPLAG 10 + E-mail

 

    - et organ om TNDK for TNDK! 
 

I denne utgaven kan du lese mer om dette: 
• Årsmøtereferat 
• Påskedykking 
• Tur til Kristiansand 
• Dugnad / Slipping 
• Turliste 
• Bak Maska 
• Rabattavtale 
• m.m. 
 
 
 
 



 Lederens Hjørne! 
 
Hei alle dykkevenner!  Nå går vi en flott tid i møte med varmere vær og lysere 
kvelder.  Som alltid på denne tiden blir det en prioritering av fritiden, men vi håper 
vi skal se mange av dere om bord på MS Steinbiten eller på noen av våre andre 
aktiviteter utover våren. 
 
Ett nytt styre er på plass i klubben og vi har kommet godt i gang med å fordele 
arbeidsoppgaver, noe vi håper til syvende og sist skal komme deg som medlem i 
TNDK til gode.  En av oppgavene til det nye styret er å tilby helgeturer til 
medlemmene og det første tilbudet er allerede ute, helgetur til Kristiansand.  Jeg 
håper mange av dere finner det attraktivt og blir med. 
 
En av de andre oppgavene vi ønsker å komme i gang med er å starte med 
organisert dykking på ettermiddag/kvelds tid i uka.  Styret tror at det ikke er alle 
som kan avsette en søndag for dykking så vi ønsker å dra i gang ”midtuke” 
dykking.  Det skal bli spennende å se om vi får en økt aktivitet på grunn av det.  
Jeg håper det skal falle i smak for flere. 
 
De mest ihuga har trosset minusgradene og vindkastene i vinter så Steinbiten har 
fått seg noen turer i vintermånedene også.  Nå som vi går varmere tider i møte vil 
det nok være flere som finner frem utstyret fra i fjor og begynner å komme seg i 
vannet.  Husk da på å ha utstyret i tipp topp stand og sørg for å få gjort 
nødvendige servicer.  Er det en stund siden du var i vannet så begynn litt forsiktig. 
Den beste forsikringen er å dykke organisert så ta gjerne turen sammen med 
gode buddyer og utdannede dykkeledere på en av våre søndagsturer. 
 
Dykk sikkert – dykk organisert og husk det er TNDK som tar deg ut til de beste 
dykkeplassene i ytre Oslofjord. 
 
Sten Rune 
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Kjære leser! 
 
Da er det omsider tid for en ny Blekke utgivelse. 
Har tatt på meg oppgaven etter at Jon og Dag har fått litt mye annet å tenke på. 
Takk for den gode jobben dere har gjort, Jon som redaktør og Dag som medarbeider. 
 
Jeg hadde ansvaret for Blekka også en runde på slutten av nittitallet så jeg er ikke 
helt fersk i gamet. 
Kommer til å følge opp trenden som har vært de siste årene med noen tilpasninger . 
Vil ta opp igjen artikkelserien som var startet for noen år siden kalt ”Bak Maska” 
Her blir man litt bedre kjent med et nyere TNDK medlem. 
Denne Blekka bærer kanskje litt preg av at ting er publisert andre steder før, men slik 
er det nå blitt i disse webtider at informasjonen flommer. Prøver i hvert fall å samle 
det viktigste ang. klubben her. 
Satser på at Blekka skal ut 4 ganger i året framover, uansett hvor mye stoff det blir. 
OG nettopp stoff til Blekka ønsker jeg veldig gjerne fra deg som medlem. 
Det være seg beskrivelser fra turer i Oslofjorden eller i fjærnere farvann. 
Tips om gode artikler og diverse ting og tang er velkomment! 
Adresse og kontaktinfo står i boksen under. 
Våren er i anmarsj og det er bare å finne fram utstyret hvis du ikke allerede har gjort 
det.  Ser deg på 20 meter….. 
 
 
 
 
 
Aarstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekk
 
Postadresse: Tjøme og Nøt

 3141 Kjøpma
 
Redaktør :  Aarstein Vigulf,  tlf.  99
E - Mail:     avigulf(a)gmail.com  

Gi beskjed til   tndkpost@gm
farger!! 
(Hvis du da ikke allerede er så held
Den vil selvfølgelig også bli publise

Frist for stoff til neste Blekke i 20
Utgivelse av neste Blekke:  
Send gjerne stoffet (også bilder)  p
Vi tar selvsagt mot stoff på annen m
våre aktiviteter er vi helt avhengig a

 

a-info: 
terøy Dykkeklubb,  Postboks 10,   
nnskjær.  Merkes: ” BLEKKA” 

7 21547. 

 
ail.com  om du vil ha Blekka på E-post i 

ig at du får nettopp det!) 
rt på wesiden vår:   http://www.lokalsport.com/tndk/ 

 
07: 17. JUNI   

   ultimo juni 
å E – post, helst som vedlegg i MS Word.    

åte også og for at vi skal få en Blekke som gjenspeiler 
v stoff fra DEG !  
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X-ledern’s hjørne: 
Siste årsmøte brakte dere en ny og alderes utmerket leder for Tjøme og 
Nøtterøy Dykkeklubb. Sten Rune Pedersen fra Tønsberg har nå 
overtatt roret etter undertegnede som har sittet i Styret for klubben 
mer eller mindre siden den ble startet i 1981. 
 
Grunnet at jeg har flyttet fra ”Øyene” og bor i Stavern, - har fått mer 
ansvar på jobben som hovedverneombud for Schøyens Bilcentraler i 
Vestfold, og har utvidet mitt gummibåtverksted ble det i løpet av det 
siste halve året alt mer vanskelig for meg å kunne stille på styremøter 
og annet i klubbregi. Derfor følte jeg at det nå var riktig av meg 
overfor TNDK at jeg ga meg som klubbleder 1 år før min nærværende 
periode løp ut. Som en av stifterne av TNDK har klubben alltid 
ligget fremst når jeg har foretatt prioriteringer i arbeid og fritid, - til 

manges glede, - men helt sikkert til andres hodebry og ergrelse!  ☺ 
Selv om jeg i framtiden ikke vil være så synlig som jeg har vært i 
TNDK vil jeg ennå bli å se som dykkeleder eller båtfører på M/S 
Steinbiten, som medhjelper på Tjømetreffen og/eller på ymse kurs i 
klubbens regi. Dykkinga kommer jeg ikke til å legge på hylla så lenge 
jeg har helsa til å blåse bobler og ta bilder under aquaoverflata. Dere 
kommer helt sikkert til å finne skriverier og bilder fra min PC og mitt 
kamera både i magasinet DYKKING, i denne BLEKKA samt på 
www.dykkesiden.com der jeg er global moderator. Takker samtidig 
alle som har sittet i styret sammen med meg opp igjennom åra og 
selvfølgelig alle dykkevennene som jeg har fått via denne aktiviteten! 
Dag Deberitz – tlf 922 35777, E-mail: dagbritz@tele2.no 
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PÅSKEDYKKING FRA HVASSER ( TJØME) 
 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb inviterer tradisjonen tro til dykketurer fra Hvasser hele 
påska. 
Turene vil gå med M/S Steinbiten fra fiskebrygga i Sandøsund kl. 1000 fra og med 
skjærtorsdag til og med 2. påskedag. Se kart under. 
 

 
 
Bindende påmelding til Jon tlf. 906 46819. 
NB! Si ifra hvilke dager du vil være med! 
 
Ligger også egen tråd om dette på  www.dykkesiden.com  hvor du kan melde deg 
på. HER: http://www.dykkesiden.com/forum/index.php?topic=37061.0
PS:  I skrivende stund ( 3.april) er det fortsatt ledige plasser på påskeaften og 
utover. 
 
Turene er åpne for alle med godkjent dykkebevis. 
Satser på 2 dykk pr. tur for den som vil det og selvfølgelig grilling mellom dykkene. 
Regn med å sette av hele dagen til disse turene. 
 
PS. Vi har ikke kompressor ombord så ta med flasker til hvert dykk. 
Vi har muligheter til å formidle fylling av flasker (200 og 300) bar etter dykkene. 
Det er heller ikke langt til nærmeste dykkesenter som fyller nitrox hvis du trenger det: 
www.deepfantasea.com 
 
 
Priser : 
Ikke medlem:  kr. 200,- 
Medlem:          kr. 100,- 
 
min. ant. dykkere: 4 
maks. ant dykkere: 12  
Vi satser på å ha lettbåt klar til disse turene. 
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Dersom du ønsker overnatting kan vi anbefale det lokale motellet Hvasser Motell 
som ligger bare 200 m. fra fiskebrygga. 
De har komfortable hytter med plass til 4-5 pers. og dessuten egen kompressor. 
 
Sandøsund ligger ca. 25 minutter med bil fra Kjøpmannskjær der Steinbiten ligger til 
vanlig. 
 

VELKOMMEN TIL PÅSKEDYKKING! 
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TNDK har reservert plass på One Ocean (www.oneocean.no) i 
Kristansand helgen 20 - 22 april. 
 
  
Vi reiser i privatbiler fra Tønsberg fredag ettermiddag og losjerer oss inn hos One 
Ocean på kvelden. De tar oss med ut med båt for 2 dykk lørdag og 2 dykk søndag. 
Det er mulighet å dykke fra land i tillegg for de som ønsker det(med fri luftfylling så 
mye vi orker) 
 
Prisen er satt ut fra minimum 6 pers og max 11 pers og den er kr 1700,- for helgen. 

 
Dette inkluderer: 
2 overnattinger 
4 dykk fra båt (lunsj ombord i båten) 
fri luftfylling (for så mange landdykk vi gidder) 
 
Vi har holdt av 11 plasser, men de er avhengig av rask tilbakemelding da de har stor 
pågang. Så har du lyst til å være med så bør du melde deg på så rask som mulig og 
senest 27 mars.  
 
  
Påmelding kan gjøres på link på dykkesiden.com eller på telefon til Hallbjørg 
Indgaard (90 79 02 52) 

 

 

 

DUGNAD PÅ M/S STEINBITEN: 

Lørdag 14. april, samt SLIPPING 3. – 8. mai  
 
 
Hei ! 
 
 
Vi kommer til å arrangere en dugnad 14. april der vi skal vaske, rydde og 
gjøre klart til slippingen. 
Denne dugnaden vil foregå ved brygga i Kjøpmannskjær, og vi regner med å 
være i gang ca kl. 9.30. 
 
Videre vil båten ligge på slipp i Tønsberg (ved Loggen / Kystkultursenteret) f.o.m. 
torsdag 3 mai  t.o.m. tirsdag 8. mai, og vi vil da trenge hjelp både til rengjøring og 
maling i denne tiden. 
 
Sett av litt tid, og bli med. 
 
Gi gjerne beskjed om du kommer på tlf. 481 60661 
 
Kjell-Otto 

http://www.oneocean.no/


 
 

 
 
Steinbiten trenger dugnadsvillige ! 
 
 
 

TURER MED STEINBITEN  april - juli 2007 
     
Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader 
April         
Sønd. 1. april Tur m/Steinbiten Dag Magne   

Tor. 5. april Tur m/Steinbiten Jon tbc 
Påskedykk fra Hvasser NB: Alle 
påmeldinger til Jon 

Fre. 6. april Tur m/Steinbiten Aarstein tbc 
Påskedykk fra Hvasser NB: Alle 
påmeldinger til Jon 

Lør. 7. april Tur m/Steinbiten Kjell Otto tbc 
Påskedykk fra Hvasser NB: Alle 
påmeldinger til Jon 

Søn. 8 april Tur m/Steinbiten Jon tbc 
Påskedykk fra Hvasser NB: Alle 
påmeldinger til Jon 

Man. 9. april Tur m/Steinbiten Aarstein tbc 
Påskedykk fra Hvasser NB: Alle 
påmeldinger til Jon 

Søn. 15. april Tur m/Steinbiten Per Arne Sten Rune   
Søn. 22. april Tur m/Steinbiten Kjell Otto tbc   
Lør.27.april Tur m/Steinbiten tbc tbc Jubileumsdykk for NDF! 
Søn. 29. april Tur m/Steinbiten Jon Magne Steinbitjakt 
Mai         
Tir.  1. mai Tur m/Steinbiten Aarstein tbc Steinbitjakt 
Søn. 6. mai Slipp-dugnad Kjell Otto   Slipping  
Søn. 13. mai Tur m/Steinbiten Per Arne Magne Sikkerhetsdrill 
Søn. 20. mai Tur m/Steinbiten Jon Sten Rune   
Søn. 27. mai Tur m/Steinbiten Dag tbc Pinsedykk 
Man. 28. mai Tur m/Steinbiten Aarstein tbc Pinsedykk 
 10



 11

Juni         
Søn. 3. juni Tur m/Steinbiten Kjell Otto Sten Rune   
Søn. 10. juni Tur m/Steinbiten Per Arne tbc   
Søn. 17. juni Tur m/Steinbiten Jon Magne   
Søn. 24. juni Tur m/Steinbiten Dag tbc Sankthansdykk 
Søn. 1. juli Tur m/Steinbiten Aarstein Sten Rune   
     
   tbc: to be confirmed 
     
Båtfører Steinbiten Tlf Mobil  
Jon Bruu  33386188 906 46 819  
Dag Deberitz  33179269 922 35 777  
Aarstein Vigulf 997 21 547  
Kjell Otto Hermansen 33329963 481 60 661  
Per Arne Kristiansen 33323699 971 77 725  
   
Dykkeledere  Tlf Mobil  
Magne Kr. Bertelsen 33362080 992 14 115  
Sten Rune Pedersen 33380697 920 6 0029  
     
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)    

 -         Ikke medlemmer kr. 200.- pr. tur.  
 -         Medlemmer kr. 100.- 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. 
 
Turer fra juli og utover kommer i neste blekke. 
 

 

 

 

 

 

 



Bak maska til et TNDK-medlem. 
I dag: Synnøve Henriksen Ramberg 

 

1. Hvordan oppsto din dykkerinteresse og når begynte du å dykke? 

- Jeg har alltid vært glad i vannet, og lå på luftmadrassen med dykkemasken på 
og så ned i vannet før jeg kunne svømme ordentlig. Jeg begynte å dykke i 2001. 

2. Hva er det beste ved dykkeaktiviteten ? 

- Friheten ved å være vektløs i vannet, og den verdenen der nede som er så 
annerledes og spennende.  

3. Fortell litt om din beste dykkeopplevelse. 

- Min beste dykkeopplevelse var når jeg så sjøhest i sitt rette element på Curacao 
i fjor sommer. 

4. Har du noen direkte negative opplevelser i så måte?  

- Jeg har opplevd å dykke et ufrivillig strømdykk på ”Muren” på Hurum. Strømmen 
var sterk og jeg og min buddy ble presset opp. Det ble en ufrivillig oppstigning, og 
vi klarte heller ikke å svømme i land i overflaten pga. strømmen. Noen fra land så 
oss, og tok tak i en robåt. De fikk slept oss inn til land. Vi har lært mye av det.  

5. Er familien din opptatt av din dykking ?  

-Mannen min er min Buddy, og min svigermor dykker. Datteren vår på 7 er også 
ofte med når vi skal ned i vannet, men foreløpig har hun nok med dykkemasken i 
overflaten når vannet er varmt nok.  

6. Hva betyr det å tilhøre en dykkeklubb og hvor lenge har du vært  medlem 
av klubben vår?  

-Jeg har vært medlem i to år tror jeg. Det er viktig med tilhørigheten og også få 
muligheten til å være med på organiserte turer for å bli kjent på nye dykkesteder. 

7. Hva gjør du i forhold til sikkerhet ? 

- Vi pleier ofte å ta noen øvelser enten på begynnelsen eller på slutten av 
dykket. Ellers er vi alltid nøye med å holde sammen, gi tegn, og alltid ta buddy 
sjekk før vi går i vannet. 

8. Har du planer om videre kurs / utdanning innen sportsdykking ? 

- Mitt neste mål er Rescue Kurs. Håper det kan bli så fort som mulig. 
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Synnøve under Dykketur til Curacao sommeren 2006. 

 

Smånytt: 
Kjello Otto Hermansen ble kåret til Årets dykker 2006 på årsmøtet 15. februar. Styret 
mente at han hadde vist uvanlig stor iver etter å fikse og mekke i Steinbiten. Han ble 
belønnet med diplom, blomster og senere forespørsel om å ta jobben som 
båtansvarlig. Noe han takket ja til.  

*********** 

På dykketuren den 18. februar som gikk til Nuvle ble det observert ei Steinkobbe som 
hadde satt seg fast i en sprekk i fjellet. Dykkerne klarte etter litt strev å få løsnet selen 
og få den ut i sitt rette element. Episoden ble behørig omtalt i diverse aviser og på 
www.dykkesiden.com.  Bra jobba gutter! 
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Rabattavtale mellom Divestore og Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb. 
 
TNDK har inngått en ny rabattavtale med Divestore. Avtalen gjør at du vil oppnå 
rabatt ved kjøp samt at TNDK vil få en kickback av det du handler. 
SÅ LØP OG KJØP! 
 
For at du skal få rabatt og TNDK få kickback må du registrere deg som kunde hos 
Divestore. 
Se under for fremgangsmåten. 
 
Slik går du frem for å få din rabattdersom du ikke er kunde fra før: 
 
1. Registrer deg som kunde på www.divestore.com. 
 
2. Oppgi Klubbens navn i firmanavn og klubbens organisasjonsnummer. Dersom du 
ikke har klubbens organisasjonsnummer så skriver du bare 123456789 
 
3. Når det er gjort så send oss en mail på diveclub@divestore.com med info om 
hvilken klubb du tilhører. Da vil vi oppdatere din bruker slik at du får aktuell rabatt 
direkte i nettbutikken. 
 
4. NB!! Du får en egen mail av oss når det er klart. Dersom du handler hos oss før 
denne mailen er mottatt må du opplyse klubbnavnet i ordrekommentarene. 
 
Allerede registrert deg hos Divestore? 
 
1. Logg deg inn på www.divestore.com og klikk på linken min konto og deretter på 
Se på eller endre oppføringer i adresseboken. Legg så inn klubbens navn. 
 
2. Vi sender deg en bekreftelse når du er lagt inn med rette priser. 
 
3. NB!! Du får en egen mail av oss når det er klart. Dersom du handler hos oss før 
denne mailen er mottatt må du opplyse klubbnavnet i ordrekommentarene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.divestore.com/
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 

Emil og Cindy ble 25. februar foreldre 
til en gutt. 
Vi gratulerer! 


