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Lederens hjørne. 
 
Våren står for døren og det blir bare flere og flere som finner frem dykkeutstyret for 
sesongen.  Håper mange av dere har benyttet dere av det flotte tilbudet vi hadde med Deep 
Fantasea Divecenter mht. service på utstyr slik at alt er i tipp topp stand når påsken nå står 
for døren. 
 
Dykketinget i Tromsø skal avholdes i slutten av mars og det er mange viktige og spennende 
saker som kommer opp.  Bl.a. er det ett spennende forslag om at Norges Dykkeforbund skal 
jobbe for at båt skal bli stønadsberettiget på lik linje med andre idrettsanlegg.  Båt er tross alt 
vårt ”anlegg”.  En sak som NDF har jobbet mye med og som jeg ønsker å trekke frem for å 
vise at NDF tross alt jobber for oss som dykkere er NDF`s engasjement for å hindre 
nedleggelse av trykkammer.  Flere trykkammer er nedlegnings truet og NDF jobber politisk 
for å hindre dette.  Dette går jo på sikkerheten løs for hver eneste av oss dykkere. 
 
I vår klubb så skal vi prøve å bli enda flinkere på de aktivitetene vi har bedrevet så langt.  I 
den forbindelse prøver vi i år å legge inn en Vårsprett med overnatting og utgangspunkt for 
turer fra Hvasser.  Vi håper at dette skal falle i smak blant medlemmene og at mange vil bli å 
se på Vårspretten første helga i mai. 
 
Dessverre fikk vi ikke til å forlenge avtalen med lån av lettbåt denne sesongen og vi må bite i 
det sure eplet og benytte en del av vår oppsparte kapital til å investere i lettbåt.  En innkalling 
til ekstra ordinært årsmøte er ute for å få en avgjørelse på hvilken type båt vi skal gå for og 
hvilken ramme vi kan benytte.  
 
Håper å se så mange som mulig av dere ila våren og at dere benytter dere av våre 
søndagsturer og andre arrangementer som blir satt i gang. 
 
Sten Rune 
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Kjære leser! 
 
Da var denne årets første Blekke klar. 
Årsmøtet er holdt og styrer og stell har fått inn noen nye koster. 
Vi klarte å beholde kvinneandelen i styret og det er bra. 
Har vært så heldig å få tilgang til historikk fra klubbens stiftelse og fremover. 
Første del blir presentert i denne Blekka. 
Videre blir det presentasjon av vårens arrangementer samt et reisebrev. 
Håper det er en del av interesse. 
 
 
Med håp om et godt og sikkert dykkeår og en god dykkepåske! 
 
Aarstein  
redaktør 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    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 i 2008: 15. juni   
Utgivelse av neste Blekke:    uke 25 
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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Referat fra Kretstinget 2008, Vestfold Dykkekrets 
 
Kretsmøtet 2008 er det 25. i rekken. 
 
Møtet ble arrangert på Casablanca Pizza i Holmestrand i Regi av Holmestrand DK. 
 
Møtet ble åpnet av Formann Thorstein Christiansen som tradisjonen tro foreslo Tor Rikard 
Odberg som møteleder og Roy Dahl som referent.  Begge ble valgt uten innsigelser. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent, men det ble kommentert at HUK i foregående år har fått 
mangelfull informasjon fra kretsen, og har ikke mottatt formell innkalling. 
 
Dette understreker også at klubbene må være påpasselige med å melde i fra om evt ny 
representant til krets-styret OG evt endringer i mail-adresser. 
 
Årsberetningen for Kretsstyret ble lest av sekretær og små korrigeringer gjort. 
Den korrigerte beretningen er vedlagt. 
 
Svenner og  Larvik har god aktivitet innenfor fridykking. 
Horten avholder kurs for Fridykkerinstruktører i 2008. 
 
Fra Utvalg for Sikkerhet ble det meldt at det i 2007 ble avholdt ett Dykkeleder-kurs med  
8 deltagere. 
 
Fra utvalg for Biologi og for Instruksjon er det ikke mottatt beretninger. 
 
Utvalg for B/U og for Konkurranser er ubesatt. 
 
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent med små kommentarer.  Kasserer skal undersøke 
mulighet for bedre avkastning på innestående beløp. 
 
Budsjettet ble tillagt kr 5000,- til oppussing av Dykketanken og klubbene oppfordres (igjen) til 
å søke om midler til dekning av aktivitet. 
 
Revisors beretning ble korrigert for trykkfeil og godkjent. 
 
Kontingenten for inneværende år ble beholdt på kr 10,- 
 
Styret for inneværende år vil bestå av: 
 
Larvik DK  Thorstein Christiansen Formann navn@sensewave.com 
TNDK   Sten Rune Pedersen Kasserer strupe@online.no 
Færder DK  Roy Dahl   Sekretær roy@ferderdykk.no 
Horten UK  Arne Hübertz               arne.hubertz@nortura.no 
HIVIL   Michel Saxlund    m.saxlund@hotmail.com 
Sande DK  Rolf Erik Opsahl    reri-o@online.no 
Sandefjord DK Tom Kristiansen    tom.kristiansen@volmax.no 
Svenner DK  Ole R. Trydal     abcort@gmail.com 
Holmestrand  Ønsker ikke å delta     kjellarve@dykkerklubben.no 
 
Tingsted for 2009 er Sandefjord. 
 
Tinget ble avsluttet med at Formannen ble tildelt blomster for 25 års tjeneste!   
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Nytt fra NDF: 
 
Dykketinget er lagt til Tromsø lørdag 29. mars. 
For tingdelegatene som ønsker å se Tromsø under vann, arrangeres det dykketur på fredag. 
Etter dykket går turen til en av Tromsøs velrennomerte utesteder. 
 
 
Reagerer på nedleggelsen av trykkammerberedskapen  
 

(Pressemelding, 29.01.2008) Norges Dykkeforbund (NDF) reagerer sterkt på nedleggelsen 
av trykkammerberedskapen ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Dette øker risikoen for 
varig skade for de som får trykkfallssyke ved sportsdykking, sier president i NDF Berit 
Lyngstad. 
 
Videre er det også reagert ved en mulig nedleggelse av trykkammerberedskapen på 
Olavsvern i Tromsø. Forsvaret vil se på helheten og en event. videreføring av kammeret 
dersom den militære aktiviteten blir lagt ned der 
 

 
 

Fridykkerinstruktørkurs i Horten 
 
Barn- og ungdom er et satsningsfelt for NDF, og i den forbindelse settes det opp et CMAS ** 
fridykkerinstruktørkurs i Horten. Kurset gjennomføres i samarbeid med Horten 
Undervannsklubb. 

Kurset går over to helger, 15. - 16. mars, og 12. - 13. april. 

 

UV-rugby 

Det norske dame- og herrelandslaget har vært i Sverige og sanket medaljer. 

Nordisk Mesterskap 2008 ble arrangert i Stockholm, 23.-24. februar.  

Det ble sølvmedalje på de norske damene og bronse til herrene. 

 

Les mer på:  www.ndf.no
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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. 
 
Bindende påmelding til Jon . tlf. 906 46819 
NB! Si ifra hvilke dager du vil være med! 
 
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 også fyller nitrox hvis du trenger det. 
 
Turene koster ikke noe men vi har blitt enige om en kostnadsfordeling på kr. 200 pr. pers. for 
dekning av driftsutgifter. Medlemmer av TNDK får sponset kr. 100,- 
 
min. ant. dykkere: 4 
maks. ant dykkere: 12  
 
Vi satser på å ha lettbåt klar til disse turene. 
 
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. 
 
TNDK's webside: www.lokalsport.com/tndk
 
Turene vil annonseres på www.dykkesiden.com og der er det oppdateringer med påmeldte. 
 

VELKOMMEN TIL PÅSKEDYKKING! 
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Turer med Steinbiten resten av 1. halvår 2008 
 
 
Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader 
20 – 24 mars Påskedykking   Påmelding til Jon tel 

90646819 
Søn 30 mars Tur m/ Steinbiten Jon Sten Børre  
April:     
Søn 6 april Tur m/ Steinbiten Per Arne Sten Rune  
Søn 13 april Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Trude Viola  

18 – 20 april Klubbtur til Lysekil 
el. Smøgen 

  Se egen info. 

Søn 20 april Tur m/ Steinbiten Aarstein Magne  
Søn 27 april Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Sten Børre  
Mai:     
Tors 1 mai- 
søn 4. mai 

Tur m/ Steinbiten Jon Trude Viola Vårspretten, se egen 
info. 

Søn11. mai Tur m/Steinbiten TBD TBD  

Søn 18 mai Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Magne  
Søn 25 mai Tur m/ Steinbiten Aarstein Trude Viola  
Juni:     
Søn 1 juni Tur m/ Steinbiten Per Arne Sten Børre  
Søn 8 juni Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Sten Rune  
Søn 15 juni Tur m/ Steinbiten Jon Magne  
Søn 22 juni Tur m/ Steinbiten Aarstein Sten Børre  
Søn 29 juni Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Trude Viola  
 
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 80 924 25488  
Sten Rune Pedersen 33 38 06 97 920 60029  
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)  
 -         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.  
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Velkommen på tur med Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb!  
 
 

Rødehavsturen, aka R2008   
 Da er vi i innspurten med planleggingen av turen til Rødehavet i høst. 

Det blir tur rundt november, det er høysesong da og begynner allerede å bli booket på denne 
tiden så vi må bestemme oss og bestille snart. 

Det vi er sikre på er at det blir hotell, dags turer med båt eller Liveaboards. 

Tar utgangspunkt i fra Hurgada og sørover mot Marsa Alam 

Men kom gjerne med noen innspill hvis du har til Svein Roar Lie,  

 sveinrlie@gmail.com

Hilsen reisekommiteen 

Svein Roar og Lars-Petter 

 

SPARING TIL REISE ? 

TNDK åpner 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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Tur til Smøgen 18. – 20. april 
 
 
Vi har satt opp en helgetur til Smøgen og Kon-tiki dykcsenter. 
 
Adresse: 
Madenvägen 3, 450 43  SMÖGEN 
SVERIGE 
 
http://www.kon-tiki.se/smogen/index.html 
 
De tilbyr en dykkepakke med 2 netter overnatting, 2 frokost, 4 dykk, luft, 2 lunch 
Og 1 middag for kr. 1700 SEK 
 
 
Påmeldinger til Lars Petter Lauritzen, lars-lauritzen@bluezone.no,  tlf. 456 00 879,   
 
innen 3. april. 
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1. - 4. mai på HVASSER 
 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb inviterer til vårtreff  fra Kr.himmelfartsdag og 
påfølgende helg på Hvasser syd for Tjøme. 
 
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 flotte dykkeforhold, 
god sikkerhet, luftfylling og innkvartering i hytter for 5- 6 personer. 
 

 
 
For å dykke med oss krever vi godkjent dykkebevis. 
 
Det koster 1400,- å delta for dykkere og halv pris for ikke dykkere. 
 
Vi tilbyr: 

• Overnatting fra torsdag til søndag 
• Luftfylling (ta med fulle flasker når du kommer) 
• Kvelds-/ Nattdykk torsdag 
• 2 dykk fredag ( jakt / foto) 
• 2 dykk lørdag ( skattejakt) 
• 2 dykk søndag ( natur / vrak) 
• Grilling torsdag og fredag ( ta med egen grillmat) 
• Felles rekebord på lørdag  
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Mat ellers må deltakerne ordne selv. Det er dagligvareforretning og restauranter rett 
nedenfor motellet. 
 
Vi starter treffet med innkvartering i hytter, felles info og muligheter for grilling på 
torsdags ettermiddagen. 
 
NB! Hvasser har muligheter for ikke-dykkende også, som fine fiskeplasser gode  
turmuligheter i vakker og spesiell natur. 
 
Spørsmål kan rettes til:  trudeviola@tele2.no eller telefon 988 50026. 
 
Vi har satt tak på 26 påmeldte, så det er første mann til mølla. 
Bindene påmelding til tndkpost@gmail.com eller link på dykkesiden innen 14. april.  
Du føres på påmeldingslisten når du har betalt.  
kontonr.  2560 20 05995 
 
 
 

VELKOMMEN TIL VÅRSPRETTEN ! 
 
 
 
NB: Kanskje blir det DU som finner skattekisten ? 
 
Meld deg på I DAG! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det historiske hjørnet: 
 
Vi har vært så heldige å få overta en del Blekker og infoskriv fra mangeårig medlem Terje 
Olsen på Tjøme. 
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Her bringer vi fram det som stod om klubbens stiftelse og de aller første årene. 
 
Fra Tønsbergs Blad 01.12.1981: 
 
”Torsdag 19. november ble det startet en ny dykkeklubb på Tjøme og Nøtterøy. 
Det var restene etter Tjøme dykkeklubb som var satt i gang for 2 år siden og en sped 
begynnelse til en klubb på Nøtterøy, som innkalte til møte med det mål å starte en helt ny 
klubb for sportsdykkere. 
Klubbens navn ble Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb og styret for 1982 ser slik ut: 
Formann: Petter Gjertsen, nestformann: Yngvar Halvorsen, sekretær: Øivind Øien, 
kasserer: Dag Deberitz, styremedlemmer: Torill Aatangen og Helge Hafstad, varamedlemmer 
Kristen Warløs og Geir Ottesen. 
Klubben har i dag 28 medlemmer og dens formål er å samle dykkere og dykkerinteresserte 
på Tjøme, Hvasser og Nøtterøy, og å fremme interesse og miljø for sportsdykking. 
Klubben er i ferd med å søke om medlemskap i NIF og Norges Dykkeforbund, samt 
samarbeide med de lokale idrettslag.” 
 
Klubben hadde en del utfordringer i starten med mange oppgaver som måtte løses og søkte 
tidlig medlemsskap i Vestfold Dykkeutvalg ( nå: Dykkekrets) og NDF. 
Videre kan det nevnes at klubben hadde faste møter de første årene på Tjøme Hotell i 
Vestveien, nåværende Pizzarestaurant og pub, blant annet. Det ble utgitt månedlige 
informasjonsskriv ”Månedens Brev” fram til  august 1993 da ”Blekka” så dagens lys med 
Lillian Folkestad som den første redaktøren. 
 
Dykkingen i den første perioden foregikk med private båter og fra land, senere fra de 
privateide skøytene MS Gulskjær fra Engøbrygga og MS Rosa på Jarlsø. 
Det ble foretatt opprydninger ved friområdene på Vakersholmen og Granø. 
For 25 år siden, våren 1983, var klubben også på jakt etter klubblokale etter å ha 
mistet tilbudet på Tjøme Hotell. Senere ble det møter på Glenne pensjonat. 
Det første klubbmerkene i stoff kom for salg i januar 1984. 
 
I pinsen 1984 reiser en del av klubbens medlemmer på en av de meget populære turene til 
Missingene på denne tiden.  
Her legger de til rett innenfor grensen for fuglefredningsområdet. Dette blir tatt ille opp av 
noen som var der og førte til anmeldelse  og  bøtlegging fra Fredrikstadpolitiet samt oppslag i 
avisene. 
 
Dykketreffet ”Tjømetreffen” ble arrangert første gang 31.5 – 2.6 1985, denne gang fra 
Verdens Ende med 70 påmeldte deltakere og fest i restauranten.  
 
Klubben etablerte i 1985 en beredskapsgruppe som kunne trå til ved søk etter personer i 
hele fylket. 
 
Klubbbens første kompressor ble innkjøpt i september 1986. ( Det er den minste som vi 
fortsatt har). Den ble plassert i et rom på parkeringen på Havna Hotell, hvor den ble stående 
til slutten av 90-tallet. På Havna Hotell fikk klubben også avholde medlemsmøter en periode.  
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Den første 
logoen/klubbmerket 
med motiv av gamle 
Vrengen Bru. 

 
Neste Blekka vil ta for seg historie fra perioden 1987 til 1996. 
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Innkalling til Ekstraordinært årsmøte i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 
 

Torsdag 03 april 2008 kl. 19.00 
 

Peppes Pizza i Tønsberg, Nedre Langgt. 26 
 
 
Sak. 
 
Finansiering av lettbåt. 
 
Klubben får ikke videreført avtalen med verken lån eller leie av Drammen DK’s gummibåt i år. Vi ser 
det som en stor sikkerhets- og tilgjengelighetsgevinst å ha med en  
lettbåt på søndagsturene, og derfor vil styret ha fullmakt fra medlemmene om at vi skal gjøre om noe 
på budsjettet fra det ordinære årsmøtet.   
 
 
 
 
Styret i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 
2008-03-12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



Dykking med DIVERsity Diving Center, Playa de las 
Americas, Tenerife.                                   
 
 
Tok en dykkedag  med disse under en familietur. Dette er et PADi senter som ligger rett 
ovenfor havna Colon Harbour.  De kjører turer med 20 fots RIB med påhenger. Plass til 
maks. 10 dykkere. Det var guide og båtfører med på alle dykk. De tilbyr også andre 
vannsportaktiviteter. 
 
Dykking på Tenerife er dykking på vulkanske formasjoner. Det er et bra marint liv med en god 
del fisk, men lite koraller. Kun Black Coral.   
Sikten ligger på 15 til 30meter året rundt og med en vanntemperatur mellom 18°C to 25°C 
året rundt.  Fikk hilst på bl.a. stor Eagle Ray,  en slags Spider Crab og en del Trumpet Fish. 
Store fisk er ganske stedbundne her.”I den bukta er det rays, der kan det være skilpadder, 
der er det ofte Trumpet Fish” sa guiden og det stemte ganske bra.  
                                                                                                                                                                
Fikk også et dykk på et mindre vrak ”El submarino” som er senket rett utenfor moloen utenfor 
senteret.Det finnes noen lokale større vrak, bla. El Condesito og Meridean wreck ( senket).      
El Condesito står på 20m og sank i  1973 etter grunnstøting under transport av 
bygningsmaterialer til Los Cristianos. 
 
 
 

  
Eagle Ray (foto: diversity) 
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    Vraket El submarino ( foto: diversity) 
 
Fakta: Tenerife. 
Nasjonalitet: Spansk                                                                                               
Valuta: Euro                                                                                                          
Tenerife har ca. 665 000 fastboende innbyggere og hovedstaden heter Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
Tenerife kan skilte med Spanias høyeste fjell, Teide på 3.717 meter, så her er det mulig å ta 
seg en tur i snøen og etterpå kjøre ned og bade. Tenerife er faktisk verdens nest største 
vulkanøy etter Hawaii og Teide er blant verdens ti største vulkaner. Rundt fjellet ligger 
nasjonalparken Las Canadas del Teide med sine spesielle formasjoner, vel verdt et besøk.  
Tenerife har også en del grotter. 
Tenerife er delt nesten i to klimamessig. I nord er det fuktigere og grønt og frodig, i sør tørt og  
mindre frodig.  
 
På Tenerife bader du selvfølgelig dagen lang på stranden, eller drar til en førnøyelsespark 
eller et badeland. Du kan også spille golf, seile eller dra på båtsightseeing. Eller shoppe til 
lave priser. Nord på øya har strendene sort lavasand, i sør er sanden lys. Mange hoteller har 
også saltvannsbassenger.  
Det vurderes å innføre byggestopp på hoteller pga. mulig overkapasitet. 
Turisme er største næring og ca. 5 mill. turister ankom øya i 2000. 
(kilde: altomreiser.no, egne opplevelser) 
 
Aarstein 
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Klubbens webadresse:  www.lokalsport.com/tndk   oppdateres stadig. 
Alle styremøtereferatene blir lagt ut her. 
 
NB! Dersom du har øye for  og peiling på design og html så mottar webmaster gjerne ideer og 
tips til oppgraderinger av nettstedet.  

Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 

 
Årets dykker er kåret: Per Arne Kristiansen. 
 
Styrets begrunnelse:  
Bidro sterkt til å redde fastklemt sel ved Nuvle, skapte positiv omtale av  
klubben samt han er en av klubbens veterandykkere som alltid er tidlig 
ute og bader uten drakt. 
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