
 
 

 
 

- Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb har gjort det bra i 2003! Vi 
betaler ned ekstraordinært på båtlånet og går med anskaf-
felsesplaner om ny lettbåt med motor. Les mer om planene! 

 

Denne Blekka og mye annet kan du også lese i farger på vår hjemmeside: 
www.lokalsport.com/tndk 
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    Blekka-info:   
 
Postadresse: ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær 
Telefon: Redaktør : Jon Bruu, tlf :  

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    jon.bruu@siv.no  
Blekkeredaksjonen for dette nummer av trykksaken har bestått av Jon Bruu & Dag  Deberitz. 
For stoff rett til neste ”Blekka”:  Jon Bruu, Tømmerholtåsen 3, 3140 Borgheim eller E-mail. 
Gi beskjed til Jon, Aarstein eller Dag  om du vil ha Blekka på Internett i farger!!

(Hvis du da ikke allerede er så heldig at du får nettopp det!) 
Frist for stoff til neste Blekke i 2003: 10. februar 2004   
Utgivelse av neste Blekke: 20. februar 2004. 
Send gjerne stoffet (også bilder)  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! Redacteur-Jon 

Dette nummer av Blekka er redigert, produsert og trykket av Dag Deberitz. 
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Fremdeles overveldet over hva klubben har fått til både av 
aktiviteter og økonomiske resultater i år er det ennå mer  
gøy å være leder av klubben! Delta på medlemsmøtet 17. 
desember kl. 19:00 på Peppes Pizza i Tønsberg.  
 
Som mange har skjønnet ble produksjonen av denne Blekka 
lovelig forsinket, - fordi masse ekstrajobbing og defekt Office-
pakke/Word program på PC’n min gjorde at den nesten ferdige 
Blekka # 79 måtte lages helt på nytt igjen. Men nå er’n her i 
alle fall. Vil også minne om klubbens oppdaterte hjemmeside 
www.lokalsport.com/tndk der du finner ut alt du trenger å vite 
om hva som skjer i klubben. Turer, møter og andre aktiviteter 
finner du også her. Gjør du det til en vane å besøke hjemme-
siden jevnlig (hvorfor ikke ha den som startside?? ) gir du også 
klubben ”poeng” på den også utmerkede dykke-relaterte siden 
til ”Dykkesiden”.(www.dykkesiden.com).  Der klatrer vi 
stadig oppover som en av de mest besøkte klubb-
hjemmesidene i Norge (Dykkesiden Topp 50). Jeg anbefaler 
også diskusjonsforumet samme sted, - hvor også mange av vår 
klubbs medlemmer er aktive under de forskjellige emner. Det 
er gratis å registrere seg som bruker og her er det mye å hente. 
  
Det er oppdatert bruksanvisninger for begge kompressorene 
våre. De nye er hengt opp ved begge pressene og finnes også 
på vår hjemmeside, - se ovenfor.  
 
Minner også om årsmøtet onsdag 18/2 på Peppes i Tønsberg. 
 
Og så gjenstår det å ønske de av dere jeg ikke treffer inn den 
tid en Gledelig Jul og et riktig Godt Nytt Dykker-år! ;o) 
 
Hilsen leder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, 

Dag, Dykk-o-fon: 922 35777, mail: d-deber@online.no.   
 

Klubbnytt/ledern’s  hjørne: 
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Terminliste for 2. halvår 2003 +  1/4 2004: 
Foreløpig er bare kjente aktiviteter tatt med. Det vil bli laget flere lengre 
turer og andre i aktiviteter i perioden etter at Tur- & møtekomitéen har 
hatt sitt neste møte. Kom også med forlag til turer/aktiviteter du vil ha! 

Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader  
Desember 
2003 

      

Søn. 14.des. Tur m/Steinbiten Jon Aarstein   
Man. 15.des. Styremøte 19.00 Hos Per Arne Kristiansen, Måltrostvn. 7, 3142 Vestskogen 
Fre. 26. des. Tur m/Steinbiten Kontakt Dag D.! ?? 2. juledagsdykk! 

Januar 
2004 

Vi minner også om svømmehalltrening i Tønsberg Svømmehall fra 
19.30-21.00 hver fredag! Gratis for medlemmer med ABC-utstyr. 

Søn. 11. jan. Tur m/Steinbiten Aarstein Jon 
Sønd. 18. jan Tur m/Steinbiten Trygve Dag 

Turene nå er avhengige av at 
vi kommer ut med båten! (is):

Man. 19. jan  Styremøte 19.00 Sted kommer vi tilbake til senere 
Lørd. 24. jan Dugnad hos TeleComputing, Billingstad. Se info fra Trygve annet sted i denne Blekka!
Søn. 25. jan. Tur m/Steinbiten Aarstein Per Arne  
Febr. 2003         

 Søn. 1. febr. Tur m/Steinbiten Jon Magne B.  
 Søn. 8. febr. Tur m/Steinbiten Per Arne Dag  
Søn. 15. febr. Tur m/Steinbiten Trygve Aarstein   
Onsdag 18. feb Årsmøte 19.00 På Peppes Pizza, Nedre Langgt. 26, 3110 Tønsberg. Se innkalling ./. 
Søn. 22. febr. Tur m/Steinbiten Jon Magne B.   
Man. 23. febr. Styremøte 19.00 Sted kommer vi tilbake til senere 
Søn. 29. febr. Tur m/Steinbiten Trygve Dag  
Mars 2003         
Søn. 7. mars Tur m/Steinbiten Per Arne Aarstein   
Søn. 14. mars Tur m/Steinbiten Jon Trygve   
Søn. 21. mars Tur m/Steinbiten Aarstein Magne B.   
Man.22. mars Styremøte 19.00 Sted kommer vi tilbake til senere 
Søn. 28. mars Tur m/Steinbiten Per Arne Dag   

Turer med M/S Steinbiten er også åpne for ikke-medlemmer! Avgang fra 
Kjøpmannskjær kl. 10:00 på turdagen ! Priser: Ikke-medl.: 125,-/tur. Medl. kr 
75,-. Tillegg: Har vi med gummibåt betaler hver DYKKER kr 10,- ekstra i 
bensin til denne. Meld deg på til oppsatt båtfører før  kl. 18.00 dagen før! 

 

Klubbens ”DYKK-O-FON”=  

+47 922 35777 om du ønsker info!  
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  Båtførere Steinbiten Tlf Mobil 
Jon Bruu 33386188 90646819 
Dag Deberitz 33179269 92235777 
Trygve Kamfjord 33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen 33323699 97177725 
Svein-Roar Lie 33386570 91335806 
Aarstein Vigulf 33046888 99721547 

   
Dykkeledere Tlf Mobil 
Magne Bertelsen 33362080 99214115 
Jon Bruu 33386188 90646819 
Dag Deberitz 33179269 92235777 
Trygve Kamfjord 33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen 33323699 92212714 
Aarstein Vigulf 33046888 99721547 

 

 

Harald Skarseth klubb-dykker under M/S Steinbiten 2. november 2003 Foto: © Jon Bruu 
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Fotokonkurransen som Vestfold Dykkerkrets arrangerte sist sommer ble 
fortjent vunnet av formannen i Larvik Dykkeklubb, Jan Kirkemyr . Temaet 
skulle være dykker-relaterte bilder tatt over vann. Han vant et Cannon 
digitalkamera til kr 4.000,- Bildet gjengis nedenfor. Det ble tatt i Norangsdalen 
ved Lyngstøylvatnet/setra under vann sist sommer. Juryen i Vestfold Dykkekrets 
var enstemmig! Vi gratulerer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

Tønsberg 13.1.2003 

Innkalling til Årsmøte 18. februar 2003 
 
 
Årsmøte i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb avholdes onsdag 18. februar 2003,  
Hos Peppes Pizza i Tønsberg, Nedre Langgt. 26, Tønsberg  
 
Årsmøtet starter kl 1900. 
Saker som ønskes fremmet på Årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 2. 
februar 
 
 
Her ser du hva våre lover sier om Årsmøte. 
 
§ 12 Årsmøtets oppgaver 
12.1 
1 Behandle lagets årsmelding. 
 
2 Behandle lagets regnskap i revidert stand. 
 
3 Behandle innkomne forslag. 
 
4 Fastsette kontingent. 
 
5 Vedta lagets budsjett. 
 
6 Bestemme lagets organisasjon. (jamfør § 15 ) 
  
7 Velge:  

a) Leder, nestleder, sekretær og kasserer 
b)  3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 
c)  2 revisorer 
d)  Representant til idrettens kontaktutvalg 
e)  Representanter til ting og møter i de organisasjoner lager er tilsluttet 
f)  3 medlemmer til valgkomiteen 

 
Hvem som er på valg kommer det beskjed om i neste Blekke. 
Sakspapirene inkl. regnskap skal være tilgjengelig for medlemmene, en uke før årsmøtet. Ta 
kontakt med styret, for å få papirene oversendt. Sakspapirene vil også bli publisert på WEB. 
 
 
 
for styret 
 

DAG DEBERITZ 
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Hei alle dykkere i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb! 
 
Vi har blitt forespurt om vi kan påta oss en flyttejobb for Telecomputing på 
Billingstad i Asker, helga 23.-25.januar. Jobben er estimert til å være "en dag" 
for ca 10 mann. For dette vil vi få kr 10000,-. Vi satser på å være mange nok, 
slik at vi blir ferdige på lørdag 24.1.  
  
Flyttingen vil bestå i å flytte skrivebord og møbler fra en fløy til en annen i 
samme bygget. Det vil derfor være kun "innendørs jobbing". 
 Vi har tidligere hentet ett lastebil lass med kontormøbler her for salg, og vil 
samtidig kunne fylle enda en lastebil.... 
Se http://www.lokalsport.com/tndk/Shop.html hva vi har fått tidligere. 
  
For at vi skal kunne påta oss dette, trenger jeg "bindende" påmelding fra 
minst 10 stykker, allerede denne uken, og senest innen fredag 12.12.03, 
ellers vil Telecomputing tilby jobben til ett annet trengende idrettslag. 
  
De som er påmeldt RH2004, er obligatoriske på denne dagen, men det er fritt 
fram for alle medlemmer til å gjøre en innsats for å nedbetale siste avdrag på 
Steinbiten, og hjelpe til med midler til innkjøp av lettbåt (jo flere som kommer, 
jo større motor). 
  
Send meg en mail, og si at du kommer.... eller ring/SMS på 91714215. 
Husk medlemsmøte på Peppes Pizza i Tønsberg, onsdag 17.12.03. Dette kan 
være siste mulighet for å melde seg på turen til Rødehavet.  
 Følg med på Hjemmesiden http://www.lokalsport.com/tndk siden blir jevnlig 
oppdatert med nyheter og informasjon. 
  
Hilsen Trygve 

 

 

 

 

Hallbjørg i Vestfjord- 

en 9/11-2003. 

Foto: © Jon Bruu 
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Loppemarkedet 18.oktober 
 
Lørdag 18. oktober var det duket for klubbens 2. loppemarked på Vestskogen 
skole. Vi klarte igjen å fylle gymsalen med masse lopper. 
Her kan nevnes: Rokokkosalong, malerier, brudekjole!, ghettoblaster, surfbrett, 
lamper og glass, en god del klær denne gang og annet dill-dall. 
Vi hadde en del mindre møbler denne gangen, men noen desto finere. 
Det ble diskutert om vi skulle dra i gang auksjon, og jammen fikk vi ikke inn 
nok ting til dette også. 
Totalt var vi ca. 12 stykker i sving under selve markedet, som igjen startet med 
kø før åpning kl. 1000. 
 
Denne gangen hadde vi derimot en del erfaringer fra vårens marked friskt i 
minnet så planleggingen og tilretteleggingen gikk lettere. 
 
Auksjonarius Trygve dro i gang auksjonen kl. 1400. 
At det var den store kundemassen var vel litt å ta i, men en del bud ble det jo. 
 
Som seg hør og bør lot vi prisene falle ut over dagen, og enkelte ting gikk vel 
nesten til ”spot pris”. Noen kom tilbake flere ganger under dagen for å sjekke 
om tingen de hadde sett seg ut var solgt og prute mer. 
Vi hadde også vaffel- og brusutsalg som innbrakte noen kroner. 
 
Det ble nok kastet mer denne gangen enn på vårmarkedet, men allikevel ble 
gevinsten omtrent som sist: 
Overskuddet ble uoffisielt i skrivende stund, på ca. 14.500,- som går 50/50 til 
RH2004 og klubben. 
 
Vi drar kanskje i gang markedet igjen før du aner det…. 
 
Hilsen  
Aarstein, - Loppemedarbeider  
 

 

Brennmanet i sikte. Vestfjorden 2/11. 

© Jon Bruu 
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Bak masken med Tale Haarberg  
(Intervjuer: Hallbjørg Indgaard)        Tale til høyre på bildet-> 
 
Hvordan oppstod din dykkeinteresse og når begynte du og dykke? 
Mine foreldre dykket da jeg var liten, samt at min søster har drevet med 
dykking. Så interessen og nysgjerrigheten  ifht dykking har alltid vært tilstede. 
Det tok allikevel lang tid før jeg kom i gang. Etter påtrykk fra Hallbjørg og 
samboeren min begynte jeg på kurs i september i fjor. 
Hva er det beste ved dykkeaktiviteten? 
Det er en utfordrende aktivitet som både gir spenning og store opplevelser, samt 
at det er mye sosialt fellesskap. 
Fortell litt om din beste dykkeopplevelse: 
Jeg har foreløpig bare dykket i sør Norge, men ser fram til spennende turer 
nordover og utenlands en gang i framtiden. Har allikevel hatt mange fine dykk i 
ytre Oslo fjord og har gode minner fr dykk ved Færder, hvor det var så mye liv i 
sjøen og masse god grillmat på land…. 
Har du noen negative opplevelser? 
Som ”fersk” dykker har jeg friskt i minne enkelte dykk hvor utstyr og teknikk 
har gått litt skjeis. Fordelen er å ha med seg en ”buddy” som en stoler på og som 
greier å hente en inn, dersom panikken begynner å ta overhånd. 
Er familien din opptatt av din dykking? 
Som tidligere nevnt har begge mine foreldre vært aktive dykkere., samt at min 
søster har dykket. Ingen av dem er aktive per i dag, men viser likevel interesse 
når jeg forteller om opplevelser. Mamma vil nok helst høre om dykketurene 
mine etter at der over og jeg er kommet trygt på land. 
Hva betyr det å tilhøre en dykkeklubb og hvor lenge har du vært medlem 
av klubben? 
Jeg har vært medlem i TNDK siden påsken i år. Bor nå et stykke unna, men 
prøver allikevel å få vært med på noen turer og treff. En stor del av 
dykkeinteressen for min deler å han noen å dele opplevelser med å none å få råd 
og tips ifra. Medlemskap i en klubb sir sånn sett en stor nytteverdi for min del. 
Jeg tror også at det å være medlem i en klubb, gjøre at en blir mer aktiv og 
kommer oftere i vannet. 
Hva gjør du i forhold til sikkerhet? 
Jeg tar godt vare på utstyret mitt og har jevnlig sjekk av det, samt at jeg alltid 
går gjennom sikkerhetsrutiner med buddy`n min før et dykk 
Hva mener du klubben bør gjøre for å ha en høy dykkeaktivitet? 
Det er viktig at en klubb tar i mot nye medlemmer på en god måte, slik at en 
ønsker å komme tilbake til klubben. Der også viktig at klubben arrangere turer 
og ”guider” på gode dykkeplasser og gir medlemmene innflytelse til å påvirke 
hvor turene skal gå. Sosialt fellesskap er også av betydning, hvor en kan 
utveksle erfaringer og gode opplevelser. 
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DAYTRIPS I RØDEHAVET. Føljetong. (Siste del.) 
 
Etter en 3 dagers live-aboard var vi landkrabber igjen. 
Inntrykkene var såpass mange og iveren såpass stor i å  utsette kroppen for mer 
nitrogen slik at allerede dagen etter ble det bestilt dagsturer for dykking. 
For øvrig ble disse ”på stedet” bestillingene ganske dyre. 
Jeg erindrer at Natureventyr A/S nevnte at det billigste ville være å bestille slike 
turer på forhånd når vi kjøpte billettene og la detaljene for turen. 
Men skitt la gå, penger har dykkere nok av og de satt løst i beltet i Sharm denne 
uka. Lesere bør imidlertid gjøres oppmerksom på at dagstur til Thistelgorm var 
priset til 150 US dollar. Tidlig om morgenen var det å stå å vente utenfor 
hotellet. Vi ble atter en gang minnet på Egyptisk tidsregning. Tid er her nede et 
særdeles relativt begrep. Sjåføren som skulle hente oss møtte stolt opp og var 
særdeles tilfreds med at han bare var 20 minutter forsinket. 
Nede på havna var det et yrende liv, masse båter og masse rike Arabere, det var 
nemlig Vinterferie også i Egypt. Båten vi skulle ut med bar preg av å ha et 
laaaanngt liv bak seg. Et russisk-talende mannskap gjorde oss ikke mindre 
suspekte. Haken med slike spontane turer fikk vi raskt erfare. 
Om bord var både tec-dykkere med 80 meters planer og Nitroxdivers. 
Vi skulle alle dykke på likt og helst komme opp på likt. Turen gikk innover mot 
Strait  of Tiran. Vi besluttet og prøve oss på Thomas reef som er en av flere 
rev som ligger i dette området. 
Nedenfor: en sliten Jon Bruu lufter ut nitrogen ”mellom slaga”. Foto: Hallbjørg?? 

 
Vi hoppet i sjøen og forventet gull og grønne skoger der vi sank mot bunnen. 
Tec-gutta skulle sjekke en ” canyon ” på 60-80 meter for caves. 
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Med så klar sikt har min Citizen klokke med aukustisk  dybdealarm en kjekk 
ting å ha. Med kameraet trøkt inn i maska og barracudaen nesten i fokus piper 
den ut og minner deg om at 35 meter er passert selv om du ser båten der oppe. 
Som utallige ganger før, sikten er upåklagelig. Andre dykkere i gruppa fikk med 
seg flere spotted eagelrays som gled majestetisk forbi. 
Det så litt spennende ut der jeg svømte over en sandslette på 30 meter og fikk de 
to tec-gutta med hjelmer og stager under hver arm som raskt sank forbi og 
forsvant ned i en revne som åpenbarte seg her nede på bunnen. 
På denne sletta var det vi fikk vårt eneste hai møte. Vår eminente dive-master 
Hamish hadde på slutten av dykket oppdaget noe spennende på 37 meter. 
Vi andre dødlige lå på 15m og bunntid nå var snitt på 40 min. 
Å improvisere er fint, Hamish (vår dive-master ) grep videokameraet til en av 
våre norske buddies og forsvant ned i dypet. 
Når vi senere på land får sett videoen på storskjerm legger vi  merke til en 
irriterende rytmisk pipende lyd på filmen. (les Hamish sin dykkecomputer som 
prøver å ymte frempå at dette er galskap) Gutten kan i hvert fall filme, en svær 
leopardhai kommer inn i fokus der den dormer av på bunnen. 
Etter dykket er det den obligatoriske varm buffeen av en lunsj om bord. Flere 
andre båter ligger her også. Faktisk første gang jeg har sett arabiske jenter 
snorkle, i sari og hodeplagg !!! 

 
Snorkling er også populært i Rødehavet. Ser noen sarien og hodeplagget???? © Jon Bruu 
 
GORDON REEF var navnet på plassen der dagens 2.-dykk skulle finne sted. 
Litt imponerende med et gammelt vrak som ligger og balanserer på kanten av 
revet. En helt grei plass å dykke på. 
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En mengde 200 liters fat fulle av olje ligger strødd rundt på 15-20 meter. 
Det er rusta hull på flere og innholdet som tyter ut er som seig tjære, ps ikke pell 
på dette det er vanskelig å få av etterpå. Som vanlig myldret det av fisk, murener 
og små blue spotted stingrays. 
Strømmen kan flere steder være ganske sterk, det vil ikke være uvanelig at du 
ikke greier å svømme mot den. Går du derimot nærmere revet og litt grunnere 
stilner det ofte av. Strålende vær som vanlig og et lass med dykkere på soldekket 
på båten på veg hjemover. Som seg hør å bør organiserte dykkesenteret ”after 
dive” (se bildet nedenfor)  hvor mottoet var å drikke mange øl og skryte mest 
mulig. 
 

 
 
De tøffeste av de tøffe hadde nå sørget for å bestille morgendagens tur. 
 
Den siste dagen gikk turen til WOODHOUSE REEF. 
Dette lå midt i mellom de to revene vi dykket på dagen før. 
Her var det strømdykk og drift along som var essensen. 
De dykkerene som lå lengst ute fra revet og på 20-30 meter hadde en fart i 
strømmen som var raskere enn jeg kan svømme. 
Der ute hang dem og suste forbi i håp om å bli nesten spist av lokale predatorer 
som måtte komme forbi. Krava var store til hva vi skulle se. Murener, stingray, 
skilpadde og et mylder av fisk var det jo hele tiden. 
Når vi kom opp var det her hvor vi fikk erfare at det kan være kjipt med mange 
forskjellige kundegrupper på dagsturen. 
De fleste norske ble nedstemt og beslutningen om et vrakdykk ble tatt. 
Jeg ble med jeg også selv om jeg ikke var spesielt lysten. 
Vinden hadde økt på og bølgehøyde var i ferd med å nærme seg meteren. 
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Vraket så imidlertid spektakulært ut, men når de andre (som har brukt Nitrox) 
skal ned på 30 meter igjen, ser jeg på min egen aladdin og konstaterer at jeg vil 
måtte ta hensyn til mine tidligere dykk i ytterligere 36 timer. 
Med klar sikt i vannet setter jeg max dybde til 18 meter og bestemmer meg for å 
ligge høyt over dem under mesteparten av dykket. 
 
Vraket er en stor lastebåt som ble kjørt på land på 90 tallet. Navnet var 
”MILLION HOPE”. Baugen har fått seg en stor trøkk og midt på skroget har 
det kommet en stor revne som det planlegges vi skal svømme inn igjennom. 
Kjølen ligger på 30 meter, rekka på båten ligger på 7 meter og noe av kraner og 
overbygning er fremdeles over vann. Etter å ha kledd på seg utstyret i høy sjø 
mens alt seiler omkring var slitsomt. Vi var en 6-7 dykkere. Skipet har truffet 
revet ved voldsom kraft, ”torpedoen” i baugen er helt smadra. Skipet har sklidd 
ned av revet og ligger på sand på 30 meter. Det er en smal sprekk mellom 
skroget og revet og her svømmer vi. Vi kommer frem til revnen i skroget og ser 
at her har det vært enorme krefter i sving. De tykke platene har bare spjæret. 
Sprekken er 70 cm bred og vi tar tak en etter en og svever inn i den tennisbanen. 
Lastelukene har falt ned og ligger som lemmer på bunnen og lasten som bestod 
av fosfor har blitt vasket bort for lenge siden.  
Nedenfor: ”A MILLION HOPE” © Jon Bruu 

 
 
En og annen Lionfish svever sakte over gulvet på jakt. Vi sirkler rundt og stuper 
på nytt mellom revnen og fortsetter akter mot ror og propeller. Denne er svær. 
Ser helt uskadet ut og er bare enorm sikkert 10 i diameter. Den ene krana har 
gått over rekka og ligger fra ripa og på skrå ned i vannet. Vi har fått streng 
beskjed om hvor det vil være helsefarlig å svømme. En mengde parrotfish beiter 
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på vraket og en intens gnafsing er som en støy i vannet hele tiden. Vi sklir over 
rekka (på 7 meter) og fortsetter mot overbygget. 
Når jeg ser inn i heissjakter og luker slenger strømmen kabler og tauer med mer 
frem og tilbake med voldsom kraft. Store metallstag står og vibrerer i strømmen 
som nå er ganske sterk. Vi kommer frem til overbygget som en gjeng stressa 
kypriotiske sjømenn var meget påpasselige med å få tent på når skipet ble seilt 
på revet. Alt som brennes kan er svidd opp inne i her. 
Selv om dybden er kun 8-9 meter så var jeg den eneste som ikke ga gass og 
forsvant inn i denne labyrinten.  Kanskje fordi jeg hadde kun 40 bar igjen på 
tanken? Følte vel at marginene ikke ville være helt på min side inne i det 
villnisset med ganger og rom med så lite luft. 5 minutter etter tyter resten av 
følget ut igjen. Divemasteren blir tydelig informert om mitt lufttrykk og turen 
legges forover dekket igjen uten antydning til oppstigning. 
Vraket var befestet med en mengde lion fish. Rett over en liten overbygning 
svevde det 4 stykker i tett formasjon som stod helt stille i strømmen og slukte 
alle småkryp som ble ført forbi. Gjengen gjorde ikke mine til å flytte seg når vi 
dykkere ville forbi. Siden vraket lå åpent til var vi blitt informert om at før vi 
gikk opp måtte vi svømme så langt ut fra vraket som mulig for ikke å bli slengt 
inn på vraket og over på revet av bølgene. Med snaue 30 bar igjen ga jeg faan i 
resten av gruppa og dive masteren og la på svøm ut fra vraket. 
Dybden jeg var på var nå 4 meter, under meg var det bare blått. 
Blinkende tall som viste 18 på på lufttrykket fikk meg over i overflatemodus. 
Blåse opp vesten og padle som helvete mot bølger og vind mens dykkebåten 
sakte kom inn i posisjon. Det var en meget sliten Jon som satt i dykkebåten 
mens en mengde av artikler som omtaler mikrobobler og anstrengelser etter 
dykking raste rundt i hodet hans. Resten av gruppa fikk vel 7 min lengre 
dykketid og hadde vel ikke spesielt mer luft enn meg igjen de heller. 
De hadde jo ligget dypere enn meg mesteparten av dykket. 
Vraket i seg selv må sies å være en meget spektakulær opplevelse, og sikten var 
såpass god at når du lå i overflaten så kunne du selvfølgelig se bunnen der nede 
på 30 meter.  
Nå etter 5 dykkedager og 14 dykk var neste utfordring kun en dag unna, ville 
kroppen takle flyturen hjem ???. Det gikk greit. 
 
Tekst & fotos: 
Jon Og Hallbjørg, semiprofesjonelle skribentar og dykkerar. 
 

KAMSKJELLJAKT PÅ FOSENHALVØYA. 
I sommer fikk jeg muligheten til å bli invitert med på kamskjellsanking nord – 
vest for Steinkjær. Turen gikk via Steinkjær og rett ut mot storhavet og den lille 
plassen Lausnes som base. Her var det sjøboder å få leid og båt også. 
Det lå en 15 fot GH med 30 hp, ulåst og med tanken i. En telefon til nummeret 
på skiltet så var det helt greit å låne båten for 300+ bensinutgiftene. Vi skulle 
bare kjøre innom på en adresse og betale når vi dro. Her ute var stedet vi dykket 
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ganske spesielt. Vi knøt båten fast i en stake på et skjær laangt ute. Her sank vi 
ned i en enorm tareskog og krystallvann ikke ulikt det vi var vant til nordover. 
Det var utelukkende fjell og steinbunn her. En enorm spette ble umiddelbart 
definert som grillføde og lå raskt sprellende i nettet. Fant også en enorm 
trollkrabbe, hodet på ca 10 cm og hver og ett av beina var en 30-40 cm lange. 
Jeg svevde der og støttet meg på fjellveggen da dykkebuddyen pekte på handa 
mi. Der en halv meter unna på det skråe fjellet lå det en liten breiflabb på en 
snau kilo. Opp i nettet med den. Så seistimer og noe torsk men hadde ikke med 
meg noen gaffel i dag. Den høye svevende tareskogen er ganske spesiell. 
Når vi plukket opp de andre dykkerene så hadde disse hatt et ”tilvendingsdykk” 
på en sandstrand ikke langt unna. Dette resulterte i kamskjell så lenge det var 
plass i nettet. 

 
 
Vi raste til land og grillen ble fyra opp. Breiflabben ble partert og havnet også 
på grillen. Høyt oppe over toppen av fjellet sirklet en ørn. 
Det bar til sjøs igjen, kamskjell skulle jeg også ha. Et noe grunnere område ble 
valgt og vi la på svøm alle fire. Der utover den hvite sandbunnen la jeg merke til 
noe som gav en liten støvsky og prøvde å grave seg ned. Det var et Kamskjell!!   
Og når jeg så meg rundt og visste hva konturer jeg skulle se etter så var jo heile 
den forbaska sletta full. Overalt var de. Etter 10 minutter tømte jeg fangstnettet, 
plukket opp kun de største og hadde ett i handa som de jeg plukket skulle være 
større enn. Der kikker jeg opp og ser Hallbjørg kommer svømmende med en 
liten breiflabb i handa. Hun har faktisk fanget den med hendene og svømmer 
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synlig stolt bort til meg og vil ha den med i nettet. Vi legger kursen mot båten, 
da jeg ikke gidder å plukke mer, nettet er så tungt at det er ubehagelig å dra med 
seg. 
Vel oppe på land gikk kjappa raskt. Kamskjella ble funnet på dybder fra 6 til 14 
meter, vi var aldri dypere for å lete etter disse. Denne kvelden var det duket for 
en store kamskjellrensingen og dertil hørende prøvesmaking. 
Vi frøs ned både muskel og en stor rognpose som lp i alle skjellene. 
Selv 6 mnd i nedfryst tilstand har ikke forringet den lukrative smak. 
 
Prøv denne oppskriften. 
Finhakket løk freses i kjele med olivenolie. Tilsett litt tomatpure. Ha i Timian 
hvitløk, basilikun, salt og pepper. En sprut med ketsjup og mer oliveolie. 
Ha i litt finhakket sopp tomat. Kokes sammen til en pizzalignende masse. 
Fyll i noen spiseskjeer med fyll i hvert skjell. Legg en muskel og rognpose oppå. 
Dekk til med Greddost og finhakket parmesan. Max 10 minutter i ovnen. 
Serveres med baguetter til å bryte opp og dyppe i sausen i skjellet. 
 
Redaktøren, - Den ivrige Kamskjelljeger og hobbykokk. 

 

 

Oppdrag Vestfjorden.  
Søndag 9. november var det igjen tilrettelagt for  
klubbtur. Regnet bestemte seg for å utebli denne  
dagen og vinden var ventet å øke til inntil 7 m/s  
fra nord-øst. Båtfører konstaterte at forholdene var  
ideelle for dykking i Vestfjorden. 
Der vi lempa utstyr på kaia var det med stor  
forventning vi kunne konstatere at vi så mudder- 
bunnen under båten der den lå ved kai. Hvis sikten       Torsken Aage. © Jon Bruu 
her inne er minst 5-6 meter er den i hvert fall ikke      
dårligere lengre ut.  Forventningsfulle tøffet vi ut  
Vestfjorden og holdt frosne fingre foran luftuttakene til det NYE 
ARMEAPPARATET og kunne gledelig føle at dette faktisk virket. 
Etter hvert ble temperaturen såpass behagelig og fuktigheten såpass beskjeden at 
dette er lovende for vinterens isdykkeprosjekter. 
Det ble ganske mange inne i båten. 
4 fra Drammen, en fra Kongsberg og 3 dykkere fra området i tillegg til båtfører 
og dykkeleder gjorde det intimt i kahytten. 
Til alle dere dykkere uten tørrdrakt, en av dykkerene her stilte opp i våtdrakt og 
lever til å kunne fortelle om det. 
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Det ble besluttet å dykke på Nylandsbåen. 
Dette er en rygg som er på det grunneste 5-7 meter og mot øst blir det raskt 30 
meter. 
På andre siden flater det ut på 15 meter. 
Ryggen strekker seg 3-400 meter i nord – syd retning og er merket i hver ende 
med røde staker og en grønn i midten. 
Den største puljen dykket på den sydligste delen mens undertegnete dykket på 
den nordre delen. 
Det er verdt å merke seg at rett nord-vest av det røde sydlige merket er det en 
jettegryte på 1 meter i diameter som har boret seg flere meter ned og til slutt 
kommer ut gjennom fjellveggen. 
På den nordlige røde staken er det flere små rygger som er 8-10 meter på det 
grunneste. 
Jeg fulgte kjettingen ned og traff på mitt første fotomotiv som var en Rognkjeks 
som voktet sine egg som var festet på kjettingen, hissig liten rakker gitt. 
Østover fra staken blir det raskt 30 meter.  
De meste av terrenget og dalsøkkene ligger på ca 20 meter. 
Fjellet er knudrete og byr på mange sprekker og steiner. 
Et ypperlig steinbitområde til våren. 
Stedet har fått ny sjømerking flere ganger, dette gjør de ved å klippe av det 
gamle merket, la kjettingen gå til bunnen og sette ut ny moring og kjetting. 
Mye kjetting her nede gitt. Kunne dette være ankerkjetting til vrak og et stort 
stokkanker i enden? 
Fulgte tabell og hadde faktisk 50 minutter bunntid her i 8ºC. 
Litt plundrete å få av seg drakta etterpå. Ruren hjem ble en eneste orgie i 
Wienerpølser, grillpølser og Argentinske lammepølser med rekesalat. Store 
glass med capuccino gjorde sitt for å få varme i skrotten igjen. 
Det må bemerkes at det var lite liv i fjorden her. 
Kun noen krabber og rognkjeks. 
”Ekorn” var også observert, men ingen annen fisk av betydning. 
 
Dykker og fotograf Jon Bruu. 
 
Steinbit,- fotografert av Kåre Telnes © -> 
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Søndagstur 2. november 2003 

Etter lang tids drakttørke var det på tide med tur igjen. 
Våre venner i Drammen DK hadde også abstinenser og i tindrende solskinn og 
stille vær tøffet MS Steinbiten ut fjorden. 
Det var is på dekket og jeg var veldig spent på om jeg hadde med meg nok klær 
og bly samt om drakta lakk. Ei lita øy som heter Nuvle ble valgt som base. 
Øya ligger mellom Mostein og Ildverket. Det er ei lita kolle som ligger i åpent 
vann. Vi er avhengig av stille vann for å ligge inntil øya. 
Det er et spennende sted å dykke. På sydsiden går fjellveggen rett ned til 24-28 
meter, denne fortsetter lengre enn jeg har hatt luft til å finne ut. I perioder er 
overhenget inntil 5 meter. Pleier å bryte av opp veggen mot øst og sakte dreie 
tilbake eller fortsette rundt øya så lenge lufta holder. På vest og nordside blir det 
raskt grunnere og du kan få problemer med å finne dyp utover 15 meter. 
Det kan imidlertid prøves å følge veggen som er på sydsiden motsatt veg, denne 
ser ut til å fortsette mot vest og dreie nordover ett stykke unna øya. 
En av jentene hadde med seg tørrdrakt og skulle prøve den for første gang i dag. 
Første person jeg har sett som sank med vesten halvfull av luft.  
Jeg mener det er med vesten tom for luft du skal ha vannskorpa i maskehøyde, 
ikke med vesten full av luft. Imidlertid hadde alle fine dykk, sikten var på 10 
meter og solen gløttet i perioder gjennom skydekket. Det var et grumsete dekke 
som lå 2 meter over bunnen der nede på 28 meter. Mat stod på menyen og min 
dykke-buddy harpunerte en stor flyndre der nede i grumset, avstand til harpunen 
ca 30 cm. Begynner å bli kaldt i vannet nå ca 9ºC og med hansker  for å traktere 
kamera blir det raskt kaldt. Godt jeg kan dyppe hanskene i pølsekjelen om bord 
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når jeg kommer opp. Har nå funnet ut hvorfor jeg ble dårlig i magan den 
kvelden. Gleder meg til neste tur, da har vi fått varmeapparat montert om bord. 
 
Båtfører Bruu. 
 
 
 
                 Det ække sommer’n lenger!, - konstaterer Stine Melby og redaktør-Jon. 
 

 
     © Hallbjørg & Jon  

 
 
 
 

Skal du selge eller kjøpe brukt utstyr? Prøv med en gratis-
annonse i Blekka da vel? Ta kontakt med ”Dykk-o-fonen på 
tlf. 922 35777 om du lurer på noe. Eller send en mail til  
d-deber@online.no Kan du ikke svares direkte, blir du 
formidlet til en annen i klubben som kan hjelpe deg. Eller til 
ekstern ekspertise om nødvendig. Dykk sikkert og 
organisert. Dykke 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! 
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MOTORER  SØKER MEKANIKER. 
Som ivrige gjester i vår klubb har dere kanskje lagt merke til at 
vi er uten lettbåt for tiden. Da en ”ny” båt vil være relativt lett å 
få tak i er det motor som er det som suger spenn. En av klubbens 
medlemmer har to motorer som kan være av interesse for  oss. 
Detter er to langstammede Evinrude motorer. De er på 9.9 og 15 
hp og har styrepinne. De har ikke vært kjørt på minst 5-6 år og 
gikk ikke helt reint sist de ble testet.Ingen av disse motorene har 
mer enn litt over 100 timer på seg. En av disse motorene kan 
trolig doneres bort til klubben. Klubben er derfor interessert i 
om noen av medlemmene vil kunne pelle på en av disse 
motorene og gi klubben tilbakemelding på om dette er noe 
klubben vil kunne benytte seg av. Henv. Jon! 
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